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pielikums

Pašvaldību
vēlēšanas

#DodiesBalsot

Izmantosavu
ietekmi!

Vēlētāji varēs izmantot iespēju 
nobalsot iepriekš
31.05 no 16.00 līdz 20.00
03.06 no 9.00 līdz 16.00
04.06 no 13.00 līdz 20.00

01.06 no 9.00 līdz 13.00 
02.06 no 16.00 līdz 20.00
vēlēšanu iecirkņi darbosies dežūrrežīmā.
Balsošana šajās dienās vēlēšanu 
iecirkņos nenotiks.

Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiki līdz vēlēšanu dienai

5.jūnijā
no 7.00 līdz 20.00

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, ikvienam vēlētājam 
lūdzam ievērot drošības prasības – vēlēšanu iecirknī valkāt mutes 
un deguna aizsargmasku, ievērot 2 metru distancēšanos vienam no 
otra, lietot piedāvātos roku dezinfekcijas līdzekļus. Drošības 
nolūkos neuzkavēties vēlēšanu iecirknī ilgāk par 15 minūtēm.
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Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. 
Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, šajās vēlēšanās būs ievērojami mazāks 
vietvaru un ievēlējamo deputātu skaits. Administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka 
Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā, savukārt domēs ievēlējamo deputātu 
skaits samazināsies gandrīz uz pusi. Vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - 35 
novados un 6 valstspilsētās.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka tiek apvienoti Mārupes 
novads un Babītes novads un izveidots Mārupes novads, kurā ietilpst trīs pagasti – 
Mārupes, Babītes un Salas pagasts. Mārupes novadā noteikti 8 vēlēšanu iecirkņi. 
Mārupes novada domē jāievēl 19 deputāti.

Svarīgi! Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valde NESŪTĪS pa pastu katram vēlētājam uz deklarētās dzīvesvietas adresi vēstuli 
ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī vēlētājs ir reģistrēts vēlēšanām.

Mārupes novada pašvaldības vēlēšanām sarakstus iesnieguši 11 politiskie spēki ar kopē-
jo kandidātu skaitu 153. 

Atbilstoši izlozes rezultātiem, 2021. gada 5. jūnija Mārupes novada pašvaldību vēlēšanās kan-
didātu sarakstu numuri ir:

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 

ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu 
vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai pie-
dalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 die nas 
pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Latvijas 
Iedzīvotāju reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot 
tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīves vieta 
90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, 
kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģis-
trēts nekustamais īpašums.

Iespēja mainīt vēlēšanu apgabalu
Centrālā vēlēšanu komisija informē, ka vēlētā-

ji līdz 27. maijam var mainīt vēlēšanu apga-
balu uz pašvaldību, kurā pieder nekustamais 
īpašums. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams 
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa” vai klātienē Mārupes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas ielā 

Ja gadās sabojāt vēlēšanu zīmi
Ja vēlēšanu zīme sabojāta, bet nav ievieto-

ta aploksnē un aploksne nav aizlīmēta, vēlē-
tājs drīkst lūgt izsniegt jaunu vēlēšanu zīm-
ju komplektu.

Ja gadās sabojāt vēlēšanu aploksni
Ja vēlēšanu aploksne ir sabojāta, pirms tā ir 

aizlīmēta, vēlētājam ir tiesības saņemt jaunu 
vēlēšanu aploksni. Sabojātā vēlēšanu aploksne 
jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim 
un par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemša-
nu atkārtoti jāparakstās balsotāju sarakstā.

29, iesniedzot iesniegumu.
Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa ap-

meklētājus pieņem pirmdienās un ceturt dienās 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, apmeklējuma laiku 
iepriekš saskaņojot pa tālr. 67149878.

Iespēja balsot jebkurā sava apgabala iecirknī
Centrālā vēlēšanu komisija informē, ka 2021.

gada pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo 
reizi būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu 
apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uz-
rādot vai nu pasi, vai personas apliecību. Līdz ar 
to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram 
vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīves vietas 
adresi vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, 
kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par 
vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas lietu 

Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ nespēj parak-
stīties balsotāju sarakstā vai izdarīt atzīmes 
vēlēšanu zīmē

Šajā gadījumā vēlētāja klātbūtnē pēc viņa 
norādījumiem atzīmes vēlēšanu zīmē izdara vai 
balsotāju sarakstā parakstās vēlētāja ģimenes 
loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uz-
ticas. Par to balsotāju sarakstā izdara atzīmi. 
Vēlētāja uzticības persona nedrīkst būt attiecīgā 
vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu zīmes pie iecirkņa izejas
Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa ir pieejamas 

visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Šīs 
zīmes paredzētas, lai vēlētājs nepieciešamības 

pārvaldes saņems tie vēlētāji, kuriem ir ak-
tivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens 
vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu 
komisijas tīmekļa vietnē www.cvk.lv sadaļā 
“Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu 
apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā 
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai zva-
not Centrālai vēlēšanu komisijai uz tālruņa nu-
muru 67049999.

Kā pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās 
vietā?

Vēlēšanu nedēļā no 31.maija līdz 4.jūnijam 
vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētā-
ja atrašanās vietā.
1. Iesniegums jāiesniedz vēlētāja atrašanās 

vietai tuvākajā iecirknī vai jānosūta pa pa-
stu apvienotā Mārupes novada vēlēša-
nu komisijai uz adresi Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 vai e-pas-

gadījumā varētu paņemt tā saraksta zīmi, par 
kuru balsoja, un izveidot pilnu vēlēšanu zīmju 
komplektu. Šādi tiek aizsargātas vēlētāja tiesī-
bas balsot aizklāti, un neviens nevar uzzināt, 
kā vēlētājs balsojis, ja viņš nevēlas to atklāt.

Kur ziņot par vēlēšanu pārkāpumiem?
Ja kāds prettiesiskā veidā vēlas ietekmēt 

Jūsu balsojumu, zvaniet Valsts policijai pa tāl-
runi 110 vai nododiet Jūsu rīcībā esošo in-
formāciju Valsts Drošības dienestam, tālru-
nis 67208964, e-pasts info@vdd.gov.lv.

Krimināllikumā paredzētais sods par ap-
zinātu kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt, 
lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu 

tu velesanukomisija@marupe.lv.
2. Nosūtot iesniegumu e-pastā, tas jāparak-

sta ar drošu e-parakstu.
3. Iesniegumu vēlētāja vārdā drīkst parakstīt 

un iesniegt arī vēlētāja uzticības persona.
4. Iesnieguma veidlapa atrodama Centrālās 

vēlēšanas komisijas tīmekļa vietnē www.
cvk.lv sadaļā Normatīvie dokumenti.

5. Vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, pēc pl.12.00 
saņemtie pieteikumi tiks izpildīti, ja vēlēša-
nu iecirkņa komisijai būs iespējams ie ra-
s      ties pie vēlētāja līdz iecirkņu slēgšanai, 
plkst.20.00.

6. Uzziņas par vēlēšanām pa tālruni 67049999 
vai www.cvk.lv. 

Atbilstoši 09.06.2020. Ministru kabineta 
noteikumu nr. 360 “Epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības 
iero bežošanai” 57. punktam personai ir pienā-
kums par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā 
vai pašizolācijā informēt publiskā pakalpoju-
ma sniedzēju.

vai citā prettiesiskā veidā, ir brīvības atņemša-
na līdz trim gadiem, piespiedu darbs vai nau-
dassods līdz 60 minimālajām mēnešalgām.

Par pamanītajiem priekšvēlēšanu aģitāci-
jas pārkāpumiem, tai skaitā, iespējamo slēp-
to aģitāciju, jāinformē Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs, sūtot e-pastu knab@
knab.gov.lv vai zvanot uz tālruni 80002070.

Par aģitācijas pārkāpumiem vēlēšanu ie-
cirkņos vai 50 m no iecirkņa ieejas  jāin-
formē attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas 
priekšsēdētājs. 

Vēlēšanu zīmes vēlēšanu iecirkņos izsniegšanai vēlētājiem tiks sakārtotas to numerācijas 
secībā, sākot ar pirmo numuru un beidzot ar pēdējo.

Kandidātu saraksti

Vēlētājiem

Vēlēšanu iecirkņi Mārupes novadā

Kā rīkoties?

2021.GADA 5.JŪNIJĀ 
PAŠVALDĪBU 
VĒLĒŠANAS

KĀ BALSOT?

Kārtas nr. 
sarakstā Kandidātu saraksts

1 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

2 "PROGRESĪVIE"

3 Politiskā partija "Alternative"

4 Jaunā konservatīvā partija

5 Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

6 "Latvijas Krievu savienība"

7 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

8 Zaļo un Zemnieku savienība

9 Jaunā VIENOTĪBA

10 "Kustība "Par!""

11 "Latvijas attīstībai"

Iecirkņa nr. Iecirkņa nosaukums* Adrese

Nr.778 BABĪTES VIDUSSKOLA Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.

Nr.790 MĀRUPES NOVADA DOME Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.

Nr.791 JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

Nr.795 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS „Pīlādzīši”, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov.

Nr.955 MĀRUPES PAMATSKOLA Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov.

Nr.956 MĀRUPES VALSTS ĢIMNĀZIJA Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov.

Nr.957 SKULTES DIENAS CENTRS Skultes iela 31, Skulte, Mārupes nov.

Nr. 968 BABĪTES NOVADA DAUDZFUNKCIONĀLĀ SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU CENTRA FILIĀLE "BABĪTE"

Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Babītes nov.

* Visi vēlēšanu iecirkņi pieejami vēlētājiem ar kustību traucējumiem.

Līdz 27. maijam vēlētājiem 
ir iespēja mainīt vēlēšanu 
apgabalu

#DodiesBalsot

Pašvaldību vēlēšanas
5.jūnijā
7.00 - 20.00
Iepriekšējā balsošana 31. maijā, 3. un 4. jūnijā*

PASE

Balso jebkurā
sava vēlēšanu

apgabala iecirknī

Pēc pases vai eID kartes
vēlēšanu komisija pārliecināsies,

ka drīksti balsot

Saņem vēlēšanu
materiālus un paraksties

Pārliecinies, ka uz
aploksnes ir iecirkņa zīmogs

Balso aizklāti Izvēlies vienu zīmi ar kandidātu
sarakstu, par kuru balsosi

Zīmi ieliec aploksnē,
aploksni aizlīmē un

iemet vēlēšanu kastē

Pārējās zīmes izmet vai
paņem tā saraksta zīmi,

par kuru balsoji.
Tad neviens nezinās, kā balsoji

zvani 67049999, lasi www.cvk.lv

1

4

8 9

2

5 6

Izdari atzīmes vai
atstāj negrozītu

7

3

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

Vārds Uzvārds

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni
https://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/e-pakalpojums-velesanu-apgabala-noskaidrosana-un-maina
mailto:info%40vdd.gov.lv?subject=
mailto:velesanukomisija%40marupe.lv?subject=
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti
https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti
http://www.cvk.lv
mailto:knab%40knab.gov.lv?subject=
mailto:knab%40knab.gov.lv?subject=
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“Progresīvie”

Politiskā partija “Alternative”

Programma

Programma

2.

3.

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Lāsma Luksa 1 1985 VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Klientu apkalpošanas un pieredzes vadības 
daļas klientu apkalpošanas speciāliste

Nauris Metnieks 2 1986 SIA LSA UP Valdes loceklis

Elīna Jansone 3 1980 Biedrība “Mārupes Nākotnei” Valdes locekle

Andris Zariņš 4 1967 Landguth Heimtiernahrung GmbH Biznesa attīstības vadītājs Baltijas valstīs

Laura Seļicka 5 1987 SIA Kreiss Pārdošanas speciāliste

Normunds Puzuks 6 1968 SIA “AEG PROJEKTU BIROJS” Projektu vadītājs

Sanita Dzenīte 7 1981 Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" Pirmsskolas pedagoģe

Ģirts Upenieks 8 1970 SIA ASI CARGO Valdes loceklis

Ērika Čeirāne 9 1985 SIA "CCC Riga Digital Services" Algu grāmatvede

Brunis Mārtiņš Ķibilds 10 2000 SIA Rimi Latvia Zāles darbinieks

Artūrs Kramiņš 11 1988 SIA “SPB RUN” Pārdošanas speciālists, menedžeris

Edgars Jansons 12 1971 Mārupes novada dome Deputāts

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Vadims Baraņņiks 1 1972 Politiskā partija Alternative valdes priekšsēdētājs

Olga Gogina-Miroļubova 2 1984 Politiskā partija Alternative valdes locekle

Nataļja Žerebcova 3 1985 SIA "Suertex" valdes locekle

Aleksejs Andrijenko 4 1992 SIA A2 Agency valdes loceklis

MŪSU VĒRTĪBAS
Atbildīga, atklāta un pārdomāta PĀRVALDĪBA. 

Mēs būsim atvērti vietējo kopienu iniciatīvām, 
ļaujot iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā. 
Novadam viena administratīvā centra vietā būs 
vairāki.

Attīstīta un zaļa VIDE. Mēs redzam Mārupi 
zaļāku: ir vairāk koku, pastaigu taku, bērnu lau-
kumu. Gādāsim par bērniem draudzīgu drošu 
vidi, kur publiskās vietās būs brīvi pieejams 
tīrs dzeramais ūdens. Ar zaļām tehnoloģijām 
mazi nāsim gaisa piesārņojumu. Būs ērti un 
izdevīgi šķirot iepakojumu un bioloģiskos at-
kritumus gan pagalmos, gan apkaimēs. 

MOBILITĀTE – ērta, ātra un ekoloģis-
ka pārvietošanās. Ceļu infrastruktūras at-
tīstībā galveno lomu piešķirsim māmiņām ar 
ratiņiem, velobraucējiem un sabiedriskajam 
transportam. Attīstīsim jaunus sabiedriskā 
transporta maršrutus, savienojot novadu ar 
Rīgu un citām Pierīgas pašvaldībām, padarot 
sabiedrisko transporta sistēmu pievilcīgāku. 
Ieviesīsim ekoloģiska sabiedriskā transporta 

ATBALSTS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
• Izveidot palīdzības programmu vienīgā mā-

jokļa iegādei jaunām ģimenēm;
• Turpināt atbalstīt daudzbērnu ģimenes;
• Paaugstināt vienreizējo materiālo pabalstu 

jaundzimušā aprūpei līdz 500 eiro;
• Nodrošināt līdz 250 eiro līdzfinansējumu bēr-

nu uzraudzības pakalpojumam;
• Nodrošināt katram bērnam līdz 400 eiro pa-

balstu privāto pirmsskolas un 150 eiro at-
balstu privātai vispārizglītošanas izglītības 

Mēs, PROGRESĪVIE, esam par katru iedzīvotāju Mārupes/Babītes novadā!
Par sava darba galvenajiem uzdevumiem uzskatām novada infrastruktūras attīstību, kur katram iedzīvotājam ir pieejami sociālie un medicīnis-

kie pakalpojumi, kur izglītība un kultūra rada vidi iedzīvotāju personīgajai izaugsmei un labklājībai. Maksimāli rūpēsimies par dabas vērtību 
saglabāšanu, mazinot piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu. Veidosim caurspīdīgu un efektīvu pārvaldi, opera-
tīvu un ciešāku komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada aktuālu un svarīgu jautāju-
mu izlemšanā, biežāk organizējot publiskās apspriešanas un nodrošinot iespējas izteikt priekšlikumus. 

“Alternative” Mārupes novadam - rīcība izaugsmei!
Mārupes novadam jākļūst par mūsdienīgu, zaļu un dzīvei ērtu pašvaldību Latvijā, kuras 

spēks ir kultūru dažādībā un vienlīdzībā, izaugsmes un attīstības iespējās katram iedzīvotājam. 
Lai to panāktu “Alternative” ir sekojošas darbības prioritātes:

sistēmu novadā, lai at vieglotu iedzīvotāju pār-
vietošanos novada teritorijā un nokļūšanu tā-
dos galamērķos kā bibliotēka, skola, ģimenes 
ārsts, dzelzceļa stacija, pie kuras būs iespēja 
novietot savu velo un auto stāvparkos. 

Kvalitatīva un iekļaujoša IZGLĪTĪBA katram 
bērnam. Panāksim, lai ikvienam novada bēr-
nam no pusotra gada vecuma būtu pieejama 
vieta pašvaldības bērnudārzā. Taisnīgi līdzfi-
nansēti tiks arī privātie bērnudārzi. Visās skolās 
no pirmās klases varēs apgūt vismaz vienu 
svešva lodu, robotiku, dabaszinātnes un citu 
interešu izglītību. Jau no pirmskolas izglītī-
bas programmā iekļausim emocionālās veselī-
bas mācību, kurās bērni mācīsies līdzcietību, 
prasmi pazīt savas emocijas, mobingu, emo-
cionālo vardarbību. Palīdzēsim bērniem būt ie-
jūtīgiem pret līdzcilvēkiem un vienam pret ot-
ru. Pedagogiem un atbalsta personālam no-
drošināsim kvalitatīvu atbalsta programmu 
mentālās veselības stiprināšanai, veicinot viņu 
iekšējo resursu atjaunošanos. Mācību iestāžu 
ēdienkarte atbildīs veselīga uztura priekšno-
teikumiem, bērniem ar īpašām prasībām būs 

iestādes apmeklēšanai;
• Ieviest pašvaldības pilnīgi apmaksāto 

ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem; 

• Panākt, lai katrā novada blīvi apdzīvotajā 
vie tā būtu vismaz viens mūsdienīgi aprīkots 
pašvaldības bērnu laukums ar apgaismoju-
mu un videonovērošanu;

• Veicināt mūsdienīgi aprīkotu doktorātu un 
ārstu privātprakšu izveidošanu.

nodrošināta atbilstoša ēdienkarte, vienlaicīgi 
izglītojot skolēnus un ģimenes par pārtikas 
efektīvu izmantošanu. 

KULTŪRAS DZĪVE. Projektu ietvaros turpinā-
sim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un NVO 
pasākumus.

SPORTS un VESELĪBA. Investēsim sporta 
infrastruktūrā, atbalstīsim gan sporta skolas, 
gan labākos sportistus. Veselību veicināsim 
ar aktīvo atpūtu, finansējumu ģimeņu sportam 
un slimību profilaksei. Veicināsim medicīnisko 
pakalpojumu pieejamību un plašākas izvēles 
iespējas novadā.

MĀJOKĻU UN VIDES POLITIKA. Veidojot vie-
notu mājokļu politiku, infrastruktūras un vides 
jomā, kuru īsteno Mārupes un Babītes novada 
pašvaldības būvvalde. Tās pārvaldībā būtu en-
ergoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumi, meliorācijas sistēmu ekspluatāci-
ja un uzturēšana. Savas kompetences ietvaros 
tā realizēs vides aizsardzību un pārvaldību. 

SOCIĀLĀ un VISPĀRĒJĀ drošība. Palīdzēsim 
pilnveidot sociālās palīdzības veidus un so-
ciālo pakalpojumu klāstu, palielinot atbalstu 
ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, pensionāriem, politiski represēta-
jiem. Veicināsim apkures, bērnu un skolēnu 
ēdināšanas, veselības aprūpes u.c. pabalstu 
pieaugumu. Pilnveidosim sadarbību starp Valsts 
un pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, sociālajiem dienes tiem 
un Zemessardzi novada kārtības un drošības 
jautājumu risināšanā.

EKONOMIKA – inovācijas, investīcijas un 
izaugsme. Digitālie pakalpojumi, zaļās teh-
noloģijas un inovācijas būs mūsu prioritāte. 
Radīsim pievilcīgu vidi starptautisku konferenču, 
sporta sacensību norisei un jaunai uzņēmēj-
darbībai, kurā veiksmīgi līdzās pastāvēt, mijie-
darboties un sadarboties radošiem cilvēkiem, 
jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un sportis-
tiem. Veicināsim jaunu darbavietu izveidi, pie-
saistot investīcijas jaunām uzņēmējdarbības 
formām un virzieniem.

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Programma

1.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Andris Puide 1 1976 Mārupes novada dome deputāts

Renārs Sūniņš 2 1982 VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas 
stadions""

Tehniskā vadītāja vietnieks, Tehniskā vadītāja 
pienākumu izpildītājs

Kaspars Lācis 3 1968 SIA Sanistal Tirdzniecības vadītājs Latvijā un Lietuvā

Oļegs Sorokins 4 1974 Latvijas Hokeja federācija Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris

Elīna Puncule 5 1987 SIA SILJA INVEST Biznesa Vēstniecība Izpilddirektore

Normunds Kreišmanis 6 1977 SIA Autofavorīts Autoservisa vadītājs

Uģis Sproģis 7 1955 SIA "ARMT" Valdes loceklis

Renārs Gulbis 8 1983 SIA Latvijas īpašumu vērtēšanas birojs Valdes loceklis

Oskars Vaskis 9 1980 ACB Tenisa Klubs Tenisa treneris

Ģirts Beķeris 10 1979 SIA ROCK CARS Valdes priekšsēdētājs

Lāsma Tole 11 1985 Uzņēmēja

Rēzija Kalniņa 12 1970 VSIA Dailes teātris Aktrise

Māris Vilcāns 13 1967 SIA IB Serviss Valdes loceklis

Elīna Dombrovska 14 1987 VAS "Latvijas Pasts" Sertificēta muitas brokere

Anete Sinkeviča 15 1996 Mārupes novada Skultes sākumskola Speciālās izglītības skolotājs un skolotāja 
logopēds

Uldis Lauciņš 16 1978 Biedrība "Rīgas iela 9" Valdes priekšsēdētājs

Andris Lācis 17 1981 Lauku atbalsta dienests Juridiskā departamenta direktora vietnieks 
- Projekta administrēšanas juridiskās daļas 
vadītājs

Juris Šķēls 18 1976 A/S "Latvijas Finieris" Projektu vadītājs

Raivis Bresis 19 1985 SIA "SMITE" Būvdarbu vadītāja palīgs

Andris Brizgo 20 1970 SIA "KDW Werke Baltics" Saimniecības pārzinis

Ivars Punculis 21 1965 A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" Valdes loceklis

Ali Jansons 22 1976 SIA VĀĢI Valdes loceklis

IEDZĪVOTĀJIEM 
• Nodrošināsim Mārupes un Babītes apvieno-

šanas procesu, veicinot vienmērīgu attīstī-
bu jaunajā novadā. 

• Attīstīsim un plānosim pagastu centrus, kas 
harmoniski iekļaujas vienotā novadā. 

• Novadu vadīsim ar saimnieka tvērienu un 
gādību – nodrošinot caurspīdīgu lēmumu 
pieņemšanu.

• Ieviesīsim abpusēju informācijas apri-
ti: pašvaldība - iedzīvotājs, nodrošinot iz-
pildvaras regulāru atskaišu sniegšanu un 
iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanu. 

• Katram, kas ar ģimeni deklarējies un dzī-
vo novadā, piešķirsim NĪN atlaidi līdz 90%.

• Veidosim iedzīvotāju saikni ar novadu un na-
cionālo identitāti, lai ikviens izjustu piederī-
bu un apzinātos sevi kā saimnieku. 

• Uzstādīsim monumentālo Latvijas valsts 
karogu katrā pagastā un lielākajos nova-
da ciemos. 

• Atbalstīsim seniorus un senioru organizāci-
jas, to aktivitātes un vajadzības.

• Rosināsim pašvaldības un iedzīvotāju 
dis kusiju par sociālo aprūpes centru ne-
pieciešamību. 

• Nodrošināsim sociālo dzīvokļu un/vai mā-
ju pieejamību. 

IZGLĪTĪBA 
• Motivēts skolotājs - izglītots skolēns! 

Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija. Mūsu saknes aug dziļi Latvijas zemē, 
esam novadnieki vairākās paaudzēs un priecājamies par katru jauno ģimeni, kura izvēlas šo 
novadu par mājām! Mūsu komanda ir spēcīga un apņēmības pilna, jo apvieno jaunības deg-
smi un pieredzi pašvaldības un privātajā sektorā. 

• Radīsim pedagogiem aizvien labākus darba 
apstākļus un motivācijas sistēmu, lai audzēkņi 
saņemtu vislielākās rūpes no skolotājiem. 

• Sakārtosim rindas un reģistrēšanās notei-
kumus pirmsskolas un visās vispārizglīto-
jošajās izglītības iestādēs, priekšroku dodot 
novada iedzīvotājiem. 

• Rosināsim brīvpusdienas visiem bērnu dārzu 
un skolu audzēkņiem, kuru ģimene deklarē-
jusies un dzīvo Mārupes novadā. 

• Līdzsvarosim izglītībai novirzītā finansēju-
ma apmēru, laicīgi plānojot izglītības iestāžu 
noslodzi un jaunu telpu nepieciešamību. 

• Atbalstīsim daudzveidīgu interešu izglītības 
pieejamību novada iedzīvotājiem dažādās 
vecuma grupās. 

UZŅĒMĒJI UN KOMERCDARBĪBA 
• Sadarbosimies ar novada uzņēmējiem, veido-

jot jēgpilnu dialogu un leposimies ar uzņēmē-
ju paveikto un veicināsim to izaugsmi. 

• Rūpēsimies par investīciju ieplūšanu novadā, 
atbalstot infrastruktūras un komunikāciju iz-
būvi, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vi-
di un radot jaunas darbavietas. 

KULTŪRA 
• Veidosim daudzveidīgu kultūrvidi, kas uz-

plauks nākamajās paaudzēs. 
• Sniegsim iedzīvotājiem iespēju apzināt un 

realizēt intelektuālo potenciālu. 

• Attīstīsim novadu kā piederības vietu, kur 
rodas jauna, integrāla sabiedrība. 

• Plānosim estrādes, kultūras nama un kon-
certzāles būvniecību, rodot vietu kvalitatī-
vam kultūras piedāvājumam, sagaidīsim vie-
sus no galvaspilsētas un attālākiem Latvijas 
novadiem. 

• Veicināsim sadarbību ar kultūras nozares 
pārstāvjiem, atbalstot novadam nozīmīgas 
iniciatīvas. 

VESELĪBA UN AKTĪVĀ ATPŪTA
• Attīstīsim sadarbību ar Nacionālo veselības 

dienestu, lai nodrošinātu ģimenes ārstu piee-
jamību katram iedzīvotājam, piesaistot valsts 
apmaksātas ģimenes ārstu vietas. 

• Veicināsim mūsdienīgu medicīnas pakalpo-
jumu pieejamību visos pagastos un lielāka-
jos ciemos. 

• Sadarbosimies ar mežu īpašniekiem, lai vei-
dotu sporta un aktīvās atpūtas pieejamību 
visos gadalaikos. 

• Atbalstīsim dabas parku, pastaigu un 
skriešanas taku, kā arī suņu pastaigu un/
vai treniņu laukumu izveidi. 

SPORTS 
• Veicināsim sportisko garu visām paaudzēm, 

apzinoties, ka amatieru sporta talanti var 
kļūt par profesionāliem sportistiem, nova-
da patriotiem. 

• Dažādosim ārpusskolas pulciņu pieejamī-
bu prioritāri novada iedzīvotājiem. 

• Veicināsim peldbaseina un SPA komplek-
sa būvniecību, piesaistot privāto investoru 
vai realizējot privātās – publiskās partnerī-
bas projektu. 

• Veidosim drošu veloceliņu infrastruktūru. 

DROŠĪBA 
• Nodrošināsim Pašvaldības policijas darbī-

bu visā novadā. 
• Sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju, gādāsim 

par Valsts policijas klātbūtni un pieejamību. 
• Veicināsim Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta funkciju izpildes nodrošināšanu 
novadā. 

• Integrēsim topošajā Mārupes novada mobi-
lajā lietotnē drošības vietni, veicinot vieg lu un 
ērtu saziņu ar novada drošības un glābšanas 
struktūrām. 

• Nekavējoties atrisināsim satiksmei bīsta-
mo krustojumu problēmas.

• Pilnveidosim un paplašināsim video-
novērošanas sistēmu novada iedzīvotāju 
drošībai. 

• Veicināsim sadarbību ar Zemessardzi un 
pašvaldības iesaisti Civilās aizsardzības 
plāna atjaunināšanā un nodrošināšanā.

turpinājums 6.lpp
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Politiskā partija “Latvijas 
Reģionu Apvienība”

Programma

5.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Līga Kadiģe 1 1955 Mārupes novada Dome Domes priekšsēdētāja vietniece

Andrejs Ence 2 1957 SIA " Silezers" Izpilddirektors

Ira Dūduma 3 1963 Mārupes kultūras nams Direktore

Renārs Krīgers 4 1986 Latvijas Futbola federācija Mārketinga nodaļas vadītājs

Jānis Lagzdkalns 5 1958 Mārupes Valsts ģimnāzija Direktors

Uģis Šteinbergs 6 1977 SIA " One Way" Valdes loceklis

Jānis Vilkaušs 7 1980 Mārupes Valsts ģimnāzija Sporta skolotājs

Agnese Meija 8 1980 SIA Topazos Grāmatvede, finansists

Diāna Kravale 9 1974 Mārupes pamatskola Direktora vietniece pirmskolas izglītības jomā

Gatis Štolcers 10 1993 Babītes novada pašvaldība Domes deputāts, Attīstības komitejas 
priekšsēdētājs

Gundars Pētersons 11 1966 SIA “Blackboard” Valdes loceklis

Māris Drille 12 1979 SIA KD Construct Valdes loceklis

Ginta Pētersone 13 1958 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Docente

Regīna Bērziņa 14 1962 SIA Ozoli EKO Veterinārārsts, dzīvnieku pārraugs

Andrejs Kondratjuks 15 1957 SIA Rīgas nami Valdes loceklis

Daiga Broka 16 1961 Babītes vidusskola Izglītības psihologs

Jānis Bogdanovs 17 1958 K/S “Baltijas Dārzeņi” Tirdzniecības projektu vadītājs

Dzidra Dūšele 18 1951 Babītes novada pašvaldība Sociālās palīdzības organizatore

Jānis Bērziņš 19 1945 SIA Mārupes siltumnīcas Konsultants

Pamatvērtība – cilvēks un ģimene
Mūsu mērķis ir sekmēt tādu novada attīstī-

bu, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves 
telpu - sakoptu vidi,  drošību,  sabiedriskā trans-
porta pieejamību un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, lai radītu iespējas dzīvot atbilstoši 
savām vajadzībām un interesēm, mērķtiecīgi 
pielietojot savas zināšanas un spējas.

Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sa-
biedrības pamats, tādēļ mūsu vēlme ir laimī-
ga, veselīga un pārtikusi ģimene. Mūsu nova-
du redzam kā vienu no pievilcīgākajām dzīves-
vietām Latvijā, kur veidot ģimeni, audzināt bēr-
nus un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi visām paaudzēm. 

Izglītība
Apzinoties, ka izglītības nodrošināšana ir vie-

na no prioritārajām pašvaldības funkcijām, no-
drošināsim atbilstošu finansējumu izglītības 
iestāžu darbībai un interešu izglītības daudz-
veidībai. Atbalstīsim un nodrošināsim tiesības 
katram bērnam iegūt pirmskolas izglītību un 
pamatizglītību pašvaldības vai privātajā izglītī-
bas iestādē.

Veicināsim izglītības pakalpojumu kvalitātes 
uzlabojumus ar mērķi sniegt bērniem ne tikai 

Mēs esam Latvijas Reģionu Apvienība, politiska organizācija, kurā apvienojušies cilvēki ar vienu kopīgu mērķi – veidot stipru novadu un 
plaukstošu Latviju. Valsti ar izaugsmi un cilvēka cienīgu dzīves līmeni katrā reģionā. Valsti bez pamestām nomalēm un aizmirstiem cilvēkiem.

Jūs pazīstat mūs. Mēs nākam no mūsu ciemiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to nodrošināt. Mūs vada 
piederības sajūta savam novadam, bet mūsu pārliecības pamatā ir pieredze un zināšanas, spēja ieklausīties un sadarboties. 

Atbalstot mūs, Jūs atbalstīsiet gudru un godīgu pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu, atbildību un patriotismu. 

zināšanas, bet arī pozitīvu emocionālo pieredzi 
izglītības procesā.

Kultūrvide
Kultūra cieši saistās ar kvalitatīvu dzīves vidi, 

veicinot kultūras norišu un kultūrvērtību piee-
jamību novadā ikvienam novada iedzīvotājam, 
neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā stāvokļa.

Atbalstot vispārcilvēcisko un garīgo vērtību 
saglabāšanu, tiks attīstīti publisko bibliotēku 
sniegtie pakalpojumi, iespēju robežās no-
drošināts finansiāls atbalsts mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīviem  un sporta aktivitātēm.

Sociālā drošība
Mūsu nostāja ir, lai katrs darbaspējīgais ir 

atbildīgs sabiedrības priekšā, savukārt sabied-
rība ir atbildīga par tiem, kas paši nespēj se-
vi pietiekami nodrošināt.

Par sociālās drošības prioritāti uzskatam 
palīdzības sniegšanu krīzē nonākušiem cil-
vēkiem un nodrošināsim atbalsta iespējas 
sociāli neaizsargātajām ģimenēm. Izvērtēsim 
un nepieciešamības gadījumā paplašināsim 
pašvaldības Sociālā dienesta sniegto pakalpo-
jumu kvalitāti un piedāvājumu. 

Pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas 
kārtība būs vienkārša, saprotama palīdzības 
prasītājiem un vērsta uz sadarbību, iesaistot 
prasītāju savas problēmas risināšanā, kā arī 
pārskatāma sociālās palīdzības organizētā-
jiem un sociālā nodokļa maksātājiem.

Uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības atbalstam centīsimies pēc 

iespējas vienkāršot un iespējami ātri risināt ad-
ministratīvos procesus pašvaldības adminis-
trācijas  kompetencē esošajās jomās.

Bērnu un jaunatnes lietas
Mūsu uzdevums ir nodrošināt veselīgu 

un drošu vidi bērnu un jauniešu aktivitātēm 
novadā, veidojot jaunus un modernus rotaļu 
laukumus, izbūvējot āra trenažieru laukumus 
lielākajos novada ciemos, atbalstot aktivitātes 
sporta un pašdarbības jomā, kā arī dažādos 
interešu pulciņos.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Esam pārliecināti, ka Valsts policija ir galve-

nais sabiedrības drošības garants, bet pašvaldī-
bas policija - sabiedriskās kārtības nodrošinātāji 

ikdienā. Pilnveidosim videonovērošanas kame-
ru tīklu novada teritorijā, lai preventīvi uzlabotu 
drošības situāciju un noziedzīgo nodarījumu 
atklāšanu. Veicināsim sadarbību ar novada 
iedzīvotājiem drošības situācijas uzlabošanai. 

Infrastruktūras attīstība
Ar pieejamo autoceļu fonda finansējumu no-

drošināsim pašvaldības ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanu, bet ar pamatbudžeta finansējumu 
pakāpeniski turpināsim pašvaldības ielu asfal-
tēšanu un apgaismošanu, kā arī grants ceļu 
seguma uzlabošanu novada ciemos.

 Turpināsim aktīvu darbību, lai panāktu gājē-
ju un veloceliņu izbūvi vietās, kur pārvietojoties 
tiek radīts apdraudējums cilvēka veselībai un 
dzīvībai, tādējādi nodrošinot drošu kājāmgā-
jēju un velosipēdistu kustību. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības 
jomā galvenais uzdevums ir realizēt ūdens-
saimniecības inženierkomunikāciju izbūvi vie-
tās kur tas nepieciešams un iespējams.

Jaunā konservatīvā partija

Programma

4.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Zigmārs Vestfāls 1 1980 LSG Group, Airo Catering Services Latvija SIA Korporatīvā globālās infrastruktūras nodaļa, 
attīstības vadītājs

Vilis Bārtulis 2 1955 Nodrošinājuma Valsts Aģentūra Vecākais referents

Daiga Freimane 3 1961 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija Tiesneša palīdze

Haralds Skrodelis 4 1982 Tiesu Administrācija Nodaļas vadītājs

Jurģis Īvāns 5 1985 Latvijas Nacionālā bibliotēka Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs

Lauris Pētersons 6 1985 "Timac Agro Latvia" SIA Direktors

Dace Krastiņa 7 1982 "PBC" SIA Valdes locekle

Andrejs Jansons 8 1980 "TUF" SIA Valdes loceklis

Silva Romane 9 1958 Babītes vidusskola Pedagogs

Ēriks Supe 10 1982 īslaicīgs bezdarbnieks

Maija Mūrniece 11 1969 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 
komisija

Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas 
vadītāja

Andis Feldmanis 12 1970 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests NM ārsta palīgs, brigādes vadītājs

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA KATRĀ 
PAGALMĀ UN CIEMATĀ
• Paātrināt daudzstāvu māju renovācijas un 

siltināšanas projektu īstenošanu (īpaši cie-
mos ar veco apbūvi), t.sk. piesaistot fon-
du līdzfinansējumu un nodrošinot pašvaldī-
bas atbalstu;

• Panākt, lai uz katru 1000 iedzīvotāju būtu 
vismaz viens apgaismots sporta laukums 
ar ielas trenažieriem un basketbola, mini-fut-
bola vai hokeja laukumu;

• Renovēt Skultes stadionu;
• Atbalstīt modernā peldbaseina izbūvi Mārupē;
• Izveidot specializētos laukumus suņu trenēša-

nai un nodrošināt izkārnījumu atkritumu ur-
nu uzstādīšanu un apsaimniekošanu visās 
novada blīvi apdzīvotajās vietās;

• Panākt centralizēti piegādāmā ūdens kvali-
tātes uzlabošanu; 

• Atļaut decentralizēto un videi draudzīgo 
ūdens apgādēs un kanalizācijas risināju-
mu izmantošanu privātmājās;

• Nodrošināt papildus atkritumu šķirošanas 
laukumu izveidi Skultē un citās vietās, kur 
pastāv iedzīvotāju pieprasījums.

Godīga, mūsdienīga un caurspīdīga nova-
da pārvalde

Novērsīsim korupcijas riskus apvienotajā 
novada domē, pašvaldības kapitālsabiedrībās 
un saistītajās iestādēs

Pārtrauksim kopējām iedzīvotāju interesēm 
nepieciešamo pašvaldības īpašumu pārdošanu.

Izstrādāsim ilgtspējīgu, uz iedzīvotāju in-
teresēm balstītu apvienotā novada attīstības 
stratēģiju.

Nodrošināsim profesionālus un caurskatāmus 
novada iepirkumus, lai novērstu novada līdzek-
ļu izsaimniekošanu.

Veidosim modernu, profesionālu novada ad-
ministrāciju, nodrošināsim tās komunikāciju ar 
iedzīvotājiem arī pēc vēlēšanu perioda beigām.

Sniegsim profesionālu atbalstu ES struktūr-
fondu projektu sagatavošanā, piemēram, ēku 
siltināšanai, LAD u.c. projektiem.

Veicināsim sadraudzību ar citiem Latvijas 
un ārzemju novadiem, lai piesaistītu jaunas 
idejas un investīcijas.

 
Drosmīga iniciatīva, uzņēmējdarbība un 

nodarbinātība
Sadarbojoties ar LIAA, meklēsim iespē-

jas piesaistīt novadam jaunus uzņēmumus, 
lai palielinātu novada ekonomisko jaudu un 
radītu darbavietas.

Atbalstīsim mazumtirgotājus un pakalpoju-

Mēs esam Jaunā konservatīvā partija, kuras ideoloģija balstās uz tradīcijām un uz pagātnē pārbaudītām vērtībām, 
tajā pašā laikā nākotnē tā raugās ar progresīvu skatu, orientējoties uz pastāvīgu attīstību un valsts labklājību.

VIENLĪDZĪGA PIEEJA VISIEM NOVADA 
IEDZĪVOTĀJIEM
• Panākt esošo piešķiramo nekustamā 

īpašuma nodokļa atlaižu izlīdzināšanu 
par labu iedzīvotājiem, nodrošinot sociāli 
mazaizsargātām personām lielāku atbalstu;

• Nodrošināt vides pielāgošanu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām;

• Nodrošināt esošu pakalpojumu pieejamību 
un to kvalitātes uzlabošanu maznodrošināta-
jām personām, senioriem un cilvēkiem ar 
invaliditāti;

• Piedāvāt interešu un mūžizglītības iespē-
jas visām iedzīvotāju grupām, jo īpaši, pa-
plašinot bērnu sporta līdzfinansējumu un 
atbalstāmo sporta veidu izvēli.

TRANSPORTA UN SATIKSMES ATTĪSTĪBA
• Nodrošināt ērto piekļuvi pie novada admin-

istratīviem centriem un visu novadu ciemu 
regu lāro savienošanu ar sabiedrisko trans-
portu;

• Attīstīt novada ielu saimniecību, nodrošinot 
savlaicīgu cietā seguma atjaunošanu ielās 

mu sniedzējus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 
nepieciešamos pakalpojumus ārpus novada 
centriem.

Cienīsim uzņēmējdarbību, mazinot birokrāti-
ju, un vienkāršosim dokumentu saskaņošanas 
procedūras.

Uzlabosim komunikāciju starp pašvaldību 
un uzņēmējiem.

Veicināsim zemnieku un bioloģisko saimniecī-
bu iespējas piedāvāt savu produkciju novada 
iedzīvotājiem un izglītības iestādēm.

Veicināsim novada tūrisma jomu, attīstot 
neizmantoto potenciālu.

 
Gudri plānota infrastruktūra, apkārtējā vi-

de un drošība
Attīstīsim un pilnveidosim novada ceļu sa-

tiksmes infrastruktūru, mazinot sastrēgumus 
(Piņku centrs) un palielinot drošību kritiskajos 
punktos (Lielā iela/Kantora iela, pagriezieni uz 
Babītes staciju, uz Lapsām).

Veidosim drošus un kārtīgi apgaismotus 
gājēju trotuārus/veloceliņus no novada cen-
triem uz ciematiem, īpaši pie novada skolām 
un bērnudārziem.

Uzlabosim esošos sabiedriskā transporta 
kustības grafikus un rosināsim jaunu maršru-
tu izveidi starp ciematiem.

Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Rīgas 
Metropoli radīsim novadā jaunas un nebijušas 

un iekškvartālos (īpaši rajonos ar daudzstāvu 
apbūvi), drošu ietvju izbūvi, ielu apgaismoša-
nu un satiksmes drošības uzlabošanu;

• Panākt satiksmes drošībai bīstamo vietu 
likvidēšanu novada robežpunktos;

• Nodrošināt sabiedriskā transporta izdevumu 
kompensāciju novada senioriem un mazno-
drošinātām personām;

• Pilnveidot esošo infrastruktūru alternatīviem 
transporta veidiem: riteņiem, skūteriem utt;

• Nodrošināt ērtas un mūsdienīgas no-
jumes visās novada sabiedriskā transpor-
ta pieturvie tās.

PĀRVALDES KVALITĀTES UZLABOŠANA
• Nodrošināt domes, izpildinstitūciju un iestāžu 

darbības atklātību, pastāvīgu un nepārtrauk-
tu atgriezenisku saikni ar visām iedzīvotāju 
grupām, izmantojot gan mūsdienu saziņas 
līdzekļus, gan regulāru tiešu komunikāciju;

• Nodrošināt novada iestāžu decentralizāci-
ju, saglabājot pašvaldības pakalpojumu 
saņemšanu iedzīvotājiem ierastajās vietās; 

• Kontrolēt pašvaldības komunālo pakalpoju-
mu sniedzēju darbības efektivitāti, panākot 

mobilitātes iespējas, īpaši izmantojot jauno 
dzelzceļa infrastruktūru.

Kontrolēsim ielu un trotuāru izbūves un re-
montu kvalitāti, paildzinot to ekspluatācijas 
laiku.

Plānosim ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 
izbūvi Babītes ciemu iedzīvotājiem, stei dzami 
meklēsim Spilves dzeramā ūdens problēmas 
risinājumu.

Pievērsīsim uzmanību novadā veikto li-
kumpārkāpumu raksturam un pārskatīsim es-
ošos kritērijus policijas izbraukumu maršrutu 
izveidē, likumpārkāpumu skaita mazināšanai.

Uzstādīsim kvalitatīvas tiešsaistes video 
novērošanas sistēmas ciematu centros, uz 
galvenajām ielām un dzelzceļa stacijās.

Stipras ģimenes, mājas un veselība
 Atbalstīsim Tieslietu ministrijas iniciatīvu par 

NĪN atcelšanu primārajam mājoklim un zemei.
Sadarbībā ar nozares speciālistiem uzlabo-

sim kvalitatīvu veselības aprūpi un dažādosim 
medicīnisko pakalpojumu piedāvājumu nova-
da ciematos.

Plānosim vides labiekārtošanu ģimenēm ar 
bērniem, personām ar invaliditāti un senioriem, 
atbalstot dažādu brīvā laika pavadīšanas pro-
jektu īstenošanu, piemēram, jaunu bērnu spēļu 
laukumu izbūvi.

Veicināsim dienas centru izveidi senioriem 

sniedzamo pakalpojumu kvalitātes celšanu 
un izdevumu samazināšanu. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
• Aktivizēt novada infrastruktūras attīstību pub-

liskās un privātās partnerības programmas 
ietvaros;

• Izveidot granta programmu jauno uzņēmu-
mu piesaistei un atbalstam, īpaši inovatīvas, 
“zaļas” produkcijas ražotājiem un IT-jomas 
uzņēmējiem; 

• Ar nodokļu atvieglojumiem atbalstīt esošos 
novada uzņēmējus, kuri turpinās attīstību 
novada teritorijā vai veiks ieguldījumus tā 
infrastruktūrā.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
• Pastāvīgi apjautāt un intervēt iedzīvotājus 

par visiem svarīgiem novada jautājumiem;
• Veicināt konsultatīvas padomes izveidošanas 

un stiprināt saikni ar NVO, un neformālām 
grupām.

Alternative Mārupes novadam - dzīvojot, 
attīstot, mīlot!

un invalīdiem ar pilnu medicīnisko pakalpoju-
mu pieejamību tajās.

Atbalstīsim mūsdienu prasībām atbilstošu 
paliatīvās aprūpes centra izveidi novadā.

Rūpēsimies par mājdzīvnieku labturības in-
fastruktūras ieviešanu.

Pieejama izglītība, kultūra un sports
Meklēsim iespējas izveidot papildus vidus-

skolas un pirmsskolas izglītības iestādes.
Turpināsim sadarbību ar privātajām pirms-

skolas izglītības iestādēm un auklēm.
Radīsim vienādas iespējas mācīties mo-

dernā un drošā vidē ikvienam novada bērnam.
Atbalstīsim novada pedagogus un bērnudārzu 

darbiniekus, nodrošinot konkurētspējīgu atal-
gojumu.

Nodrošināsim drošu skolēnu nokļūšanu uz 
un no mācību iestādēm, iniciēsim skolēnu au-
tobusu maršruta paplašināšanu.

Dažādosim sporta aktivitāšu piedāvājumu, 
atbalstot sporta klubus, centrus un skolas, kā 
arī attīstīsim un sakārtosim sporta infrastruk-
tūras objektus, lai tie būtu saistoši un ērti piee-
jami visām iedzīvotāju grupām.

Veicināsim aktīvo dzīvesveidu, veidojot parkus 
un aktīvās meža takas novadā.

Atbalstīsim novada mākslinieciskās pašdar-
bības kolektīvus un kultūras pasākumus.

turpinājums no 5.lpp
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Programma

8.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Mārtiņš Bojārs 1 1954 Mārupes novada dome Domes priekšsēdētājs

Kristaps Ločs 2 1990 Mārupes novada Dome Izpilddirektors

Valdis Kārkliņš 3 1983 Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde Vadītājs

Gatis Vācietis 4 1975 Mārupes novada Dome, Dienas centrs Švarcenieki Dienas centra vadītājs, sociālais darbinieks 
ģimenēm ar bērniem

Anita Vintere 5 1968 SIA Ārstu prakse ‘’Mazcena 21’’ Valdes locekle, ģimenes ārste

Inita Pūķe 6 1965 Babītes mūzikas skola Direktore

Sigita Sakoviča 7 1976 Mārupes novada dome Deputāte

Jānis Lībietis 8 1958 ZS “Zirnīši”, Mārupes novads Būvniecības projektu vadītājs

Dace Štrodaha 9 1962 Mārupes Mūzikas un mākslas skola Direktore

Ilze Celma 10 1967 Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mārzemīte”

Vadītāja

Iveta Timule 11 1958 Jaunmārupes pamatskola Direktore

Gatis Ģērmanis 12 1983 SIA Mailmaster Valdes loceklis

Lidija Terlanova-Dreiska 13 1989 Kāzu vadītāja Lidija Terlanova - Dreiska Kāzu un sarīkojumu vadītāja

Edgars Indāns 14 1983 SIA DSource IT projektu vadītājs

Jānis Buza 15 1985 Mārupes novada dome Jurists

Agris Kokorevičs 16 1968 Mārupes pamatskola Sporta skolotājs

Laima Levanoviča 17 1967 Mārupes novada dome Nodaļas vadītāja

Ģirts Belozerovs 18 1983 SIA “AMRO BALTIC” valdes loceklis

Uldis Bārdulis 19 1983 Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde Ceļu būvinženieris

Ivo Pūķis 20 1979 SIA BURDAS SALONS Direktors, BERNINA, Verlag Aenne Burda, 
Battistella pārstāvniecību vadītājs Latvijā

Juris Vaidakovs 21 1972 Izdevniecība Rīgas viļņi Žurnālists

Anitra Tooma 22 1962 SIA “Rīgas Meži” Projektu vadītāja

Mūsu prioritātes:

1. IZGLĪTĪBA
Mums svarīgi, lai ir:

• Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu iz-
būve Babītes pagastā un Mārupes pagastā 
Mārupes Valsts ģimnāzijas tuvumā, mazinot 
bērnu rindu uz pašvaldības bērnudārziem.

• Izglītības pieejamība tuvu dzīves vietai, veido-
jot Jaunmārupes pamatskolu par vidussko-
lu un jaunu sākumskolu pie Mārupes Valsts 
ģimnāzijas. 

• Lietpratīgu un motivētu pedagogu atbalsts 
un profesionālā izaugsme, nodrošinot kvali-
tatīvu izglītības saturu un vidi. 

• Iekļaujošās izglītības īstenošana visās 
pašvaldības izglītības iestādēs, Mārupes 
pamatskolā veidojot iekļaujošās izglītības 
Atbalsta centru.

• Kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība 
mūsdienīgās telpās, veicot Mārupes mūzi-
kas un mākslas skolas pārbūvi.

2. ĢIMENE
Rīkosimies tā, lai ir:

• Droša un tīra dzīves vide ģimenēm ar bērniem, 
veicinot zaļās domāšanas pamatprincipu 
ievērošanu ikdienā.  

Mārupe, Babīte – KOPĀ STIPRĀ NOVADĀ!

• Mūsdienīga sociālās un veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība, daudzveidojot die-
nas centru sniegtos pakalpojumus - veicinot 
fizioterapeita, ārstnieciskās vingrošanas un 
citu rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību. 

• Vienota pabalstu sistēma visā apvienotajā 
novadā, nodrošinot transporta pabalstu se-
nioriem no 65 gadiem, kā arī pabalstu daudz-
bērnu ģimenēm.

• Aizraujoši kultūras pasākumi, radot jaunas un 
attīstot esošās abu novadu svētku tradīcijas.

• Ģimenei piemērotas sportisko aktivitāšu vie-
tas, turpinot attīstīt sporta un aktīvās atpū-
tas infrastruktūru, pārbūvējot sporta stadio-
nu pie Babītes vidusskolas.

3. DZĪVES VIDES KVALITĀTE
Izdarīsim tā, lai ir:

• Pievilcīgs un labiekārtots novads, turpi-
not sakopt neattīstītās teritorijas un radot 
jaunas rekreācijas vietas. Mežaparka statu-
sa piešķiršana Jaunmārupes dabas parkam.

• Drošība un kārtība visā novadā, veidojot 
policijas iecirkni Piņķos un palielinot video 
novērošanas kameru skaitu. 

• Droša satiksme un pārdomāti krustojumi, iz-
būvētas jaunas ietves, drošas gājēju pāre-
jas, ielu apgaismojums, ieviestas jaunas sa-

tiksmes vadības tehnoloģijas.
• Jauni veloceliņi: Mārupē Lielā ielā, Dzelzceļa 

ielā, izveidots savienojums Jaunmārupe – 
Babīte – Jūrmala.

• Cenu tīreļa dabas takas pagarinājums līdz 
Jaunmārupei, kā arī izveidota tūrisma infra-
struktūra Medema purvā.  

• Radoša novada kultūrvide, atbalstot pašdarbī-
bu kolektīvus, radošas personības un kultūras 
pasākumu norisi novadā. 

• Atpazīstama novada kultūrvēsture, veidojot 
tūrisma informācijas punktus, modernas, in-
teraktīvas ekspozīcijas, muzejus. 

4. POZITĪVA UZŅĒMĒJDABĪBAS VIDE UN 
ATTĪSTĪTA INFRASTRUKTŪRA

Attīstīsim vidi tā, lai ir:
• Aktīva sabiedriskā līdzdarbība un līdzat-

bildība kopīgu mērķu realizācijā un attīstī-
bas plānošanā, nodrošinot gan uzņēmēju, 
gan iedzīvotāju iesaisti līdzdalības budže-
ta plānošanā.

• Aktīva ekonomiskā attīstība un uzņēmējdar-
bībai atbilstoša novada infrastruktūra, piln-
veidojot transporta būvju kvalitāti, attīstot 
ielu un ceļu tīklu. 

• Uz sabiedrības ieguvumiem balstīta sadar-
bība ar uzņēmējiem, aktīvi iesaistot viņus 

pašvaldības darbā un godinot sabiedriski 
aktīvākos uzņēmējus.

• Atbalsta mehānismi jaunajiem uzņēmējiem, 
turpinot Granta programmu un īstenojot ci-
tus līdzdarbības pasākumus.

• Veiksmīga novada uzņēmēju un jauniešu sas-
karsme, radītas iespējas jauniešiem iegūt pir-
mo darba pieredzi vasaras periodā.

5. EFEKTĪVA PĀRVALDĪBAS PĀRVALDE
Pārvaldīsim tā, lai:

• Ir efektīva pašvaldības organizācijas struk-
tūra, nodrošinot plašu sniegto pakalpojumu 
klāstu, pašvaldības pieejamību, nesamazinot 
klientu apkalpošanas vietas Mārupē, Piņķos 
un Spuņciemā.

• Problēmu situācijas ir ātri identificētas un 
novērstas, ieviešot viedās tehnoloģijas rīkus 
- ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, mobilās 
aplikācijas un viedo apgaismojumu.

• Turpinātu sniegt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus, izvērtējot katru kon-
krēto situāciju.

• Ir aktīvāka iedzīvotāju iesaiste teritorijas 
plānojuma un apbūves noteikumu izstrādē.

• Lietpratīga pašvaldības pārvalde radītu 
iedzīvotājos lepnumu par piederību savam 
novadam!

Programma

Izglītībā:
• rīkosim visā novadā papildu bērnu sekcijas 

un pulciņus, tostarp krievu valodā;
• nodrošināsim videostundu un interaktīvo 

mācību līdzekļu izveidi un izplatīšanu, to-
starp krievu valodā;

• organizēsim papildu mācību nodarbības, 
sniedzot palīdzību skolēniem, tostarp krievu 
valodā;

• dibināsim novadā jaunu skolu krievvalodī-
giem bērniem;

• nodrošināsim līdzfinansējumu privātajiem 
bērnudārziem.

Pašvaldības pārvaldē, teritorijas un infra-
struktūras labiekārtošanā:
• iekārtosim laukumu atkritumu tvertņu iz-

vietošanai Skultē, līdz ar to novāksim tvertnes, 
kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā;

• veidosim jaunas pašvaldības autostāvvietas 
Skultē, Mārupē, Jaunmārupē, tostarp stāv-
vietas pie izglītības iestādēm visā novadā; 

• rīkosim ielu un parku apgaismojumu Skultē, 
Mārupē, Tīrainē, Piņķos un Babītē;

Mūsu mērķis ir iekārtot dzīvi Mārupes novadā par labu visiem tā iedzīvotājiem, turpināt reģiona attīstī-
bu, ceļu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, sociālās palīdzības sniegšanu.

Mēs gribam redzēt Mārupes novadu kā dzīvošanai ērtu vietu, labklājības un uzplaukuma centru, ar in-
frastruktūru, kas pielāgota visu pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām. 

Sevišķu uzmanību mēs veltīsim kultūras pasākumiem un rūpēm par jaunatni, tās audzināšanu un izglītību. 
Mārupes novada domē mēs īstenosim sekojošus pasākumus:

• labiekārtosim iekšpagalmus Skultē un Tīrainē 
visu paaudžu ērtībai;

• asfaltēsim ceļus ar grunts segumu;
• nodrošināsim ar elektroenerģiju mazdār-

ziņu zonu Skultē, sniegsim juridisko atbals-
tu mazdārziņu īpašniekiem;

• padarīsim efektīvāku AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” darbu pakalpojumu sniegšanā;

• veicināsim gāzes vadu ierīkošanu;
• uzlabosim Mārupes novada sabiedriskā trans-

porta sistēmu PPP projektu ceļā; 
• pielāgosim novada infrastruktūru cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām;
• nodrošināsim novadu ar gājēju celiņiem, ve-

loceliņiem un skrejceliņiem;
• ierīkosim speciālus pastaigu laukumus mā-

jas mīluļiem; 
• veidosim tiešsaistes platformu, kur iedzīvotā-

ji iesniegs un apspriedīs savus projektus, kā 
arī viedokļus par novada attīstību un lab-
iekārtošanu, kas tiks nopietni ņemti vērā 
novada domes lēmumu pieņemšanā;

• nodrošināsim novada tīmekļa vietnes darbī-
bu latviešu, krievu un angļu valodā.

Kultūras un sporta jomā:
• iekārtosim stadionu Skultē un uzstādīsim 

tajā nepieciešamo inventāru;
• visā novadā izvietosim sporta laukumus ar 

ielu trenažieriem;
• uzcelsim labierīkotus bērnu laukumus visos 

novada ciematos;
• palielināsim rīkojamo kultūras pasākumu 

un festivālu skaitu Mārupes novada dažā-
du tautību kultūrām;

• nodrošināsim Rīgas Aviācijas muzeja attīstī-
bu un atradīsim tam pastāvīgu vietu.

Drošības jomā:
• ierīkosim videonovērošanas kameru sistēmu 

novada bīstamākajās apkaimēs;
• ieviesīsim kājnieku patrulēšanu novada 

bīstamākajās apkaimēs ;
• uzstādīsim luksoforus Kantora un Lielās 

ielas krustojumā, kā arī Plieņciema-Stīpnieku 
ceļa-Silnieku-Kantora ielu krustojumā Mārupē.

Ekoloģijas jomā:
• veicināsim dažādu ekoloģisko programmu, 

tostarp “zaļās enerģētikas”, gruntsūdeņu at-
tīrīšanas, ekoloģiski tīras pārtikas audzēšanas 
novada teritorijā, projektu izstrādi un īstenoša-
nu.

Uzņēmējdarbības jomā:
• izstrādāsim un realizēsim daudzfunkcionāla 

tirdzniecības un izstāžu kompleksa būvniecī-
bas plānu lidostas “Rīga” tuvumā, ievērojot 
“Rail Baltica” projekta nākotnes izvietojumu;

• sniegsim juridisku un organizatorisku at-
balstu vietējiem uzņēmējiem dalībai valsts 
un Eiropas programmās;

• nodrošināsim sadarbību ar Eiropas reģio-
niem, kur pie varas atrodas Eiropas Brīvās 
alianses (Tatjanas Ždanokas eiropartija) 
dalīborganizācijas.

Mārupe ir milzīgā potenciāla rajons, kas var 
kļūt par ideālu māju visiem saviem iedzīvotājiem! 
Mūsu kopīgais uzdevums ir palīdzēt Mārupes 
novadam par tādu kļūt! Esam par draudzīgu 
nākotnes reģionu!

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Programma

7.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Darja Cvetkova 1 1985 Babītes novada pašvaldība Domes priekšsēdētāja vietniece

Andrejs Kirillovs 2 1968 Mārupes Novada Pašvaldība Deputāts

Jevgēnijs Jemeļjanovs 3 1981 JEMEL SIA Valdes loceklis

Aleksandrs Mihailovs 4 1953 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Inspektors

Maija Titava 5 1988 Latvijas Republikas Saeima Saeimas sekretāra Andreja Klementjeva 
biroja vadītāja

Juris Ivanovs 6 1968 Bezdarbnieks

Jeļena Jakovļeva 7 1984 Sanatorija JANTARNIJ BEREG Vienkāršotās renovācijas objektu inženieris

Esam gatavi tikpat  sekmīgi strādāt apvienotā 
Mārupes novada iedzīvotāju labā. Uzskatām, 
ka ir pienācis laiks restartēt Mārupes novadu!

Lai to paveiktu:
1. Jāsaglabā abu apvienojamo novadu iden-

titāte, izveidojot priekšnosacījumus visa 

lai medicīnas pakalpojumi kļūtu pieejamā-
ki plašām iedzīvotāju kategorijām jauna-
jā novadā.

4. Sociālajai politikai jābūt tādai, lai katrs nova-
da iedzīvotājs justos piederīgs un svarīgs 
savam novadam. Jāmazina  atstumtības 
sajūta cilvēkiem, kuriem nepieciešama so-
ciālā palīdzība, jo prasīt pabalstus, nonākot 
krīzes situācijā, nav apkaunojoši, bet gan 
tikai normāli. 

5. Jāpaplašina esošā sabiedriskā transporta 
maršrutu karte, savienojot Babīti ar Mārupi, 
Lapsu ciemu ar Piņķiem, Spuņciemu ar 

ATJAUNOTIES UN AUGT - “SASKAŅAS” PIEDĀVĀJUMS MĀRUPES NOVADAM
Šobrīd Latvija piedzīvo smagāko krīzi valsts jaunākajā vēsturē. Tā spilgti izgaismo visas mūsu valsts vājās vietas un prasa neatliekamu, izlēmīgu rīcību, lai pārvarētu nogurumu un vilšanās 

noskaņojumu sabiedrībā un izvestu valsti no krīzes. Latvijai ir vajadzīgi stipri novadi, lai kopā pārvarētu šo sarežģīto laiku. Mēs piedāvājam vīziju – par stipru un attīstītu Mārupes novadu! 
Mārupei vajag jaunu sākumu. / Mārupei – izaugsmi! / Mārupē - demokrātiju, īstu tautas varu. / Saskaņu, cieņu un vienlīdzību.

30 gadu laikā kopš Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas valsts vara nemainīgi ir bijusi labēji konservatīva, tā stagnē, nepieļaujot ideju un piedāvājumu godīgu konkurenci. Tā radīju-
si un uztur mītu par “svešajiem”, valstij nelojāliem politiskajiem spēkiem, tā novilkusi “sarkanās līnijas” starp saviem pilsoņiem. Tas ir strupceļš.

Nevienu krīzi nevar uzveikt sašķelta sabiedrība. Ir jāpārrauj “sarkanās līnijas”, kas mākslīgi un pazemojoši šķeļ Latvijas tautu.  Tās ir važas, kas neļauj mūsu valstij izmantot  visu savu cil-
vēku potenciālu un attīstīties. 

Jau vairāk kā gadu, būdami Babītes novada vadībā un strādājot Mārupes novada domē, esam pieradījuši, ka, tikai apvienojot visu politisko partiju spēkus, var realizēt nopietnas pārmaiņas 
novadā. Šī gada laikā esam palielinājuši sociālo pakalpojumu grozu, esam pieņēmuši lēmumus par jaunā bērnu dārza būvniecību Babītes novadā, kas ļaus būtiski samazināt rindas uz pirms-
skolas izglītības iestādēm, uzsākām arī skolas stadiona rekonstrukciju, kā arī vienojāmies par aizdevuma izsniegšanu no valsts kases vairāku ielu rekonstrukcijas darbiem. Tika uzsākta arī 
atpūtas vietu labiekārtošana un vairāku nozīmīgu infrastruktūras objektu realizācija.

jaunā novada vienmērīgai teritorijas at-
tīstībai. Nedrīkst turpināt līdzšinējo prak-
si – tikai dažu apdzīvoto vietu strauju at-
tīstību un pārējo ciemu atstāšanu novārtā.

2. Pašvaldības vadībai ir jārada priekšnosacī-
jumi, lai iedzīvotāji vairāk uzticētos vietē-

Piņķiem un Mārupi. 
6. Pašvaldībai ir jāattīsta un jāstimulē bērnu 

un pusaudžu aktivitāšu pieejamība vien-
mērīgi visā novadā teritorijā, būvējot bēr-
nu dārzus un skolas, sporta laukumus (ar 
PUMPTRACK un skrituļslidu trasēm) un 
modernus bērnu rotaļlaukumus. Neskatoties 
uz nelielu audzēkņu skaitu, uzskatām,  ka 
ir jāsaglabā Salas sākumskola! Vienlaikus 
ir jāattīsta jau esošie sporta objekti – BMX 
trase, Mārupes ledus halle, Babītes spor-
ta komplekss, Salas sporta komplekss.

7. Pašvaldībai jānodrošina komunālās saim-

jai varai un ierēdņiem, jo pašvaldības mo-
to jābūt -“Strādāt cilvēkiem!”, nevis - otrādi.

3. Mārupieši uzskata, ka tiem nav pieejams 
pat minimālais ikdienas medicīnas pakalpo-
jumu grozs. Ir jārada priekšnosacījumi, lai 
ārstniecības iestādes būtu ieinteresētas 

niecības pakalpojumu kvalitāte, optimizāci-
ja un pieejamība visā novada teritorijā. 
Jāuzlabo dzeramā ūdens kvalitāte, īpaši 
Babītes, Mārupes, Vētras, Tīraines cie-
mos. Jaunus komunālo pakalpojumu un 
ūdenssaimniecības pieslēgumus veidot uz 
iedzīvotājiem draudzīgiem nosacījumiem, 
izmantojot atvieglojumus. Uzskatām, ka ir 
nepieciešams pabeigt daudzdzīvokļu mā-
ju pieslēgšanu pie gāzes vada Tīraines cie-
matā.

8. Pašvaldībai ir jāiesaistās dzīvojamā fon-
da renovācijas veicināšanā, paredzot 

ienākt un/vai paplašināties Mārupes novadā. 
Pašvaldībai vajadzētu palīdzēt veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar tel-
pu pieejamību, piešķirot nodokļu atvieglo-
jumus, iesaistoties pārrunās ar Nacionālo 
veselības dienestu par kvotu piešķiršanu, 

līdzfinansējumu renovācijas projektu iz-
strādei un sniedzot juridisko palīdzību tām 
daudzdzīvokļu mājām, kuras ir pieņēmušas 
lēmumu veikt siltināšanas darbus.

9. Jāveicina uzņēmējdarbības vides un in-
frastruktūras attīstība, sniedzot atbalstu 
uzņēmējiem, investoriem. 

Visu šo mēs spēsim paveikt, ja strādāsim 
kopā Mārupes novadam!

“Latvijas Krievu savienība”6.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Anna Bondere 1 1980 bezdarbniece

Pāvels Kirejevs 2 1980 STAALF SIA tehniskais direktors/valdes loceklis

Tatjana Zjablova 3 1954 SIA France consulting & investments grāmatvede

turpinājums 9.lpp

turpinājums no 8.lpp
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“Kustība “Par!””

“Latvijas attīstībai”

Programma
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11.

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Pēteris Bethers 1 1988 Kustība "Par!" Mārupes nodaļas vadītājas vietnieks

Dace Ševčenko 2 1988 AS Olainfarm Mārketinga projektu vadītāja

Gatis Pāvils 3 1970 SIA “Emerging Solutions” Stratēģiskais vadītājs. Inovatīvu uzņēmumu 
attīstība

Māris Staris 4 1975 SIA “Staris” Valdes priekšsēdētājs

Dace Tardenaka 5 1971 SIA Datwyler IT Services Grāmatvede

Līga Bethere 6 1988 Accenture Programmētāja

Andris Ševčenko 7 1985 Pašnodarbinātais, IT speciālists

Anna Jenerte 8 1990 Kustība "Par!" Mārupes nodaļas vadītāja

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Aivars Osītis 1 1974 Babītes novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs

Baiba Bļodniece 2 1981 Aizsardzības ministrija parlamentārā sekretare

Guntis Ruskis 3 1974 SIA Drošas velobraukšanas skola Valdes priekšsēdētājs

Nadīna Millere 4 1977 Mārupes novada dome deputāte

Egīls Zeps 5 1990 ZIP-PRO, SIA Valdes loceklis

Ilze Bērziņa 6 1968 CWT Latvia, SIA grāmatvede

Ilmārs Jasinskis 7 1978 SK Production, SIA Valdes loceklis

Inga Mīdere 8 1979 Biedrības MāruGuns pamatskola Brīvā Māras skola Valdes locekle

Jānis Kazaks 9 1974 Varkaļu Osta, SIA Valdes priekšsēdētājs

Gunda Benefelde 10 1978 Mājsaimniece

Raimonds Olekšs 11 1982 Irbēni SIA Viesnīcas administrators

Dita Torstere 12 1969 bezdarbniece

Raivis Struncens 13 1977 EUCOW FONDS EUCOW fonda, zīmola un kustības Latvietis & 
Latviete dibinātājs

Izglītība: bērnudārzs, skola, interešu izglītī-
ba
• Atrisināsim bērnudārzu rindu problēmu, to-

starp sadarbojoties ar novada privātajām 
pirmsskolas iestādēm.

• Nodrošināsim pieejamu, vispusīgu un kvali-
tatīvu pamatizglītību novada skolās.

• Izmantosim Rīgas sniegtās iespējas bēr-
nu interesēm atbilstošas vidējās izglītības 
iegūšanai.

• Ieguldīsim personālā, kas strādā ar bērniem 
ar īpašām vajadzībām.

• Attīstīsim interešu izglītību, pilnveidojot tās 
esošo infrastruktūru un veidojot jaunu.

• Stiprināsim Skultes sākumskolas tēlu un 
iekļaujošās izglītības kvalitāti.

Mājokļi
• Labiekārtosim padomju laikā celto 

daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus Babītē, 
Jaunmārupē, Piņķos, Skultē, Spuņciemā un 
Tīrainē.

• Nodrošināsim mūsdienīgu atkritumu šķiroša-
nu visās novada apkaimēs.

• Attīstīsim komunālo pakalpojumu klāstu.
• Nodrošināsim platjoslas interneta pieejamī-

bu novadā kā pamatvajadzību.
• Samazināsim enerģijas patēriņu, siltinot 

daudzdzīvokļu namus un veicinot zaļās 
ener ģijas izmantošanu novadā.

Pilsētvide
• Ieviesīsim vienotu pašvaldības ielu dalījumu 

pēc funkcijas (tranzīts, alternatīvais trans-

ports, dzīvojamās zonas).
• Attīstīsim novada un tā apdzīvoto vietu iden-

titāti, tai skaitā veidojot vietzīmes.
• Drošai dzīvošanai ierīkosim viedo apgaismo-

jumu, videonovērošanu, veloceliņus, gājēju 
ceļus un pieejamas komunālās zaļās zonas.

• Veidosim “zaļos koridorus’’ – drošu ceļu no 
mājām līdz skolai, attīstot velo infrastruk-
tūru maršrutā Mežāres – Spilve – Babīte – 
Priežciems – Beberi – Piņķi, Liliju un Vecozolu 
ielās, kā arī citur novadā.
 
Infrastruktūra

• Turpināsim ielu tīkla pilnveidi un asfaltēša-
nu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

• Attīstīsim jaunu sociālo pakalpojumu cen-
tru Tīrainē, izveidojot jaunu kultūras namu, 
medicīnas centru, bērnudārzu un jauniešu 
māju.

• Turpināsim privāto ielu pārņemšanu pašvaldī-
bas valdījumā.

• Savienosim novada apdzīvotās vietas (Piņķi 
– Babīte – Mārupe – Spuņciems – Skulte) 
ar esošajiem veloceliņiem.

• Sadarbībā ar Rīgas pilsētu un VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” pārveidosim Kantora un Lielās 
ielas krustojumu, kā arī Tīraines savieno-
jumu ar Vienības gatvi, uzlabojot tajos sa-
tiksmes drošību.

• Uzlabosim valsts nozīmes ceļu (V10, V15, 
V16) drošību apdzīvotajās vietās, izbūvējot 
ietves, veloceliņus un apgaismojumu.

• Nodrošināsim meliorācijas sistēmu piln-
vērtīgu darbību.

 Satiksme
• Ieplānosim un attīstīsim stāvparkus un 

komerc pakalpojumu zonas pie dzelzceļa 
stacijām (Tīraine, Babīte) un pie jaunbūvē-
jamās “Rail Baltica” stacijas Jaunmārupē.

• Pielāgosim sabiedriskā transporta maršru-
tus iedzīvotāju vajadzībām, tostarp attīstot 
arī maršrutus starp novada apdzīvotajām 
vietām.

• Labiekārtosim sabiedriskā transporta pie-
turvietas, nodrošinot apgaismojumu un 
drošu piekļuvi.

• Nodrošināsim sabiedriskā transporta pie-
ejamību attālākos novada punktos (Lapsas, 
Spuņciems, Gātciems).

• Nodrošināsim skolēnu pārvadājumus, tai 
skaitā uz tuvākajām Rīgas skolām un in-
terešu izglītības iestādēm.
 
Ekonomika

• Attīstīsim augstas pievienotās vērtības in-
dustriālās ražošanas teritorijas.

• Veicināsim komercpakalpojumu attīstību 
novada apdzīvoto vietu centros.

• Sadarbosimies, attīstot starptautiski 
konkurētspējīgu Rīgas metropoles reģionu.

• Paplašināsim līdzdalības budžeta iniciatīvu, 
piesaistot tā apmēru apkaimes izmēram.

Kultūra, aktīvā atpūta un tūrisms
• Izveidosim brīvdabas estrādes un atpūtas 

vietas novadā.
• Aktīvi līdzdarbosimies Pierīgas tūrisma or-

ganizācijā, popularizēsim velo un zaļo tūris-

mu (Cenas tīrelis, Babītes ezers, Lielupe).
• Atbalstīsim sporta un aktīvās atpūtas 

uzņēmējus (BMX, hokejs, distanču trases, 
ūdenssports, izjādes u. c.) novadā.

Veselība
• Atbalstīsim esošās ģimenes ārstu prakses 

un jaunu prakšu vietu izveidi, modernizēsim 
ģimenes ārstu prakšu telpas.

• Izveidosim ģimenes atbalsta centru (ap-
mācība, psihologs, izglītošana un padomi, 
PEP mammu atbalsts jaunajām ģimenēm).

Sociālā joma
• Apvienosim novadu sociālās programmas, 

saglabājot esošo atbalstu.
• Sniegsim diskrētu atbalstu novada mazturīga-

jiem iedzīvotājiem ar bērniem, nodrošinot 
vien līdzīgas iespējas visiem novada bērniem.

• Sniegsim atbalstu bērniem un pieauguša-
jiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes 
locekļiem.

• Veicināsim sadarbību starp izglītības 
iestādēm, dienas centriem un sociālo 
dienestu.

• Sniegsim atbalstu mobilitātes nodrošināšanā 
novada iedzīvotājiem ar funkcionālajiem 
traucējumiem, tai skaitā atbalstot pacēlā-
ju ierīkošanu viņu dzīvesvietās.

• Nodrošināsim sociālās un paliatīvās aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu dzīvesvietā.

Jaunā VIENOTĪBA

Programma

9.
Kandidāts Kārtas nr. 

sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Normunds Orleāns 1 1964 Mārupes novada dome Deputāts

Nikolajs Antipenko 2 1960 SIA "N.Antipenko DENTIST" Direktors un valdes loceklis

Edgars Jākobsons 3 1984 SIA "TrafoNet" Būvniecības nozares vadītājs, valdes 
priekšsēdētājs

Astra Lukstiņa 4 1958 AS "Latvijas valsts meži" Koksnes plūsmas kontroles speciāliste

Indra Štāla 5 1961 SIA "AIME" Valdes locekle

Ieva Grīnberga 6 1987 SIA "Green Berg" Valdes locekle

Evita Vinceviča 7 1971 SIA "Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola"" Valdes locekle

Kārlis Orleāns 8 1991 Biedrība “Retro auto muzejs” Valdes loceklis

Guntars Reika 9 1961 Babītes novada pašvaldība, Babītes sporta 
komplekss

Vadītājs

Raitis Pirktiņš 10 1989 SIA "TrafoNet" Industrijas nozares vadītājs

Jānis Ozols 11 1953 Zemessardzes 1.Rīgas brigādes Studentu bataljona 
Veterānu apvienība

Priekšnieks

Krists Apsītis 12 1994 Profesionāls sportists

Ineta Zīverte 13 1965 Babītes novada pašvaldība Sociālā darbiniece

Mareks Magone 14 1975 SIA "MMD TEHNIKA" Direktors

Vēsma Miezīte 15 1961 SIA "Neriņa V" Valdes priekšsēdētāja

Andra Vilciņa 16 1966 Ārstu privātprakse "Svīre plus" Ārsta palīgs

Elīna Rudzīte 17 1993 SIA "TrafoNet" Biroja administratore

Kārlis Tervits 18 1983 SIA "KARLO MOTORCYCLE WORKSHOP" Valdes loceklis

Andris Štāls 19 1958 SIA "Nordic Auto Classic" Valdes loceklis

Valdis Čerpakovskis 20 1983 AS “LNK Industries” Būvniecības projektu vadītājs

Māris Rozenblats 21 1982 SIA "Climb More" Projektu vadītājs

Māris Liepiņš 22 1969 SIA "Climber BI" Biznesa attīstības vadītājs

Mūsu galvenie veicamie darbi:

Pārvalde un novada attīstība
Apvienotā novada teritorijas attīstības plāno-

juma izstrāde, paredzot stingrus noteikumus 
– ne vairāk kā 3 stāvi apbūvei, kas robežojas 
ar dzīvojamo ēku apbūvi;

Novada attīstībā (piemēram, komunikāciju 
izbūvē, teritorijas plānojumā) koncentrēties uz 
iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu un ilgtspē-
jīgu uzņēmējdarbību nevis uz atsevišķu per-
sonu biznesa interešu sekmēšanu;

Atklātas Domes sēdes, nodrošinot iespēju 
Mārupes novada iedzīvotājiem tās vērot tieš-
saistē;

Iesaistīt sabiedrību un ierosinājumus, kas 
atbalstīti vismaz no 100 iedzīvotājiem, izskatīt  
Domes sēdēs.

Infrastruktūra un vide
Veloceliņa, kas savieno Jaunmārupi-Skulti-

Piņķus-Jūrmalu, izbūve;
Drošas satiksmes organizēšana pie skolām 

un PII, stāvlaukumu palielināšana;
Plānveidīga ceļu labošana un izbūve (Bašēnu 

ceļa un Zeltiņu ielas pārbūve ar gājēju ietvi un 
velo celiņu. Gājēju/velo ceļš gar Lielo ielu), pri-

Ikviens ir svarīgs!
Rūpēsimies par novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanu, drošu  un zaļu vidi, snieg-

sim atbalstu ģimenēm un senioriem, inovatīvai uzņēmējdarbībai.

oritāri ieguldīt  galvenajās ielās un ceļos;
Nodrošināt ielu apgaismojumu ciemu 

robežās;
Droši krustojumi (luksofori, rotācijas apļi) 

Kantora iela ar  Upesgrīvas ielu, Lielo ielu, 
Stīpnieku ceļu, Tīraines un Vienības gatves 
sa vienojums, Daugavas iela pie Kreiss un 
Stīpnieku ceļa, droša ceļa šķērsošana pie 
Jaunmārupes kapiem;

Ņemot vērā A5 autoceļa paplašināšanu 
un Rail Baltica izbūvi, pieprasīt SM izbūvēt 
prettrokšņu sienas un dzelzceļa staciju ar 
P&R Jaunmārupē;

Izbūvēt piebrauktuvi un auto stāvlaukumu 
pie Tīraines stacijas;

Palielināt iespējas šķērsot dzelzceļu (izbūvēt 
pārbrauktuves vai tuneļus) no Tīraines staci-
jas Rīgas centra virzienā, lai samazinātu sa-
strēgumus rīta un vakara stundās;

Uzlabot ceļu kvalitāti un infrastruktūru vie-
tās, kur notiek publiski pasākumi;

Monitorēt  piesārņojošas (trokšņa, gaisa) 
darbības ietekmi uz vidi un uzlabot blakus dzī-
vojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

Uzlabot un veicināt atkritumu šķirošanu un 
apsaimniekošanu, nodrošināt lapu savākša-
nu rudeņos.

Ģimenes, izglītība, kultūra un sports
Nodrošināt  bērnudārza pieejamību un 

ēdināšanas apmaksu visiem bērniem, ap-
maksāt privāto bērnudārzu, auklīšu pakalpo-
jumu pilnā apmērā, pabalstu vecākiem, ja bēr-
ni neapmeklē PII;

Skolās - papildus pagarinātās grupas ar spor-
ta aktivitātēm;

Radīt pievilcīgus nosacījumus medicīnas un 
veselības veicināšanas pakalpojumu sniedzē-
jiem (SPA centri un peldbaseins);

Izveidot un uzlabot bērnu rotaļu laukumus, 
parkus  un sporta laukumus visos ciemos, 
veicinot to pieejamību un ērtību (ilgāki piee-
jamības laiki, tīrības un drošības uzlabošana, 
tualešu pieejamība), attīstīt sporta aktivitāšu 
centru Babītes ciemā, Vecozolu namu apkaimē 
attīstīt atpūtas parku un/vai rotaļu laukumu;

Sakārtot Pūpes parku, izveidot parku un da-
bas koncertzāli pašvaldībai piederošajā Bieriņu 
purva daļā;

Izveidot labiekārtotus suņu pastaigu lau-
kumus.

Uzņēmējdarbība, nevalstiskās organizāci-
jas un sabiedriskās aktivitātes

Atbalstīt uzņēmēju koprades telpu attīstību, 

biznesa inkubatora izveidi;
Izveidot IT palīdzības punktu novada se-

nioriem;
Veicināt nevalstisko organizāciju darbību, ie-

saistīt iedzīvotājus (izveidojot padomes) lēmu-
mu pieņemšanā par budžeta līdzekļu izlietošanu; 

Atbalstīt un veicināt jaunuzņēmumu darbī-
bu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Drošība
Izbūvējot un atjaunojot novada ielas, obligā-

ta prasība - gājēju ietves izbūve gar tām;
Ierobežot pieļaujamo transporta kravnesī-

bu caur novada ciemiem;
Izveidot mobilo aplikāciju, kas palīdzētu 

iedzīvotājiem operatīvi ziņot par problēmām 
un riskiem, un tieši saņemt atbildes uz jautā-
jumiem;

Nodrošināt videonovērošanu visos ciemos 
un galvenajās ielās;

Uzlabot pašvaldības policijas, medicīnas 
pakalpojumu sniedzēju un ugunsdzēsēju klāt-
būtni novadā, lai nepieciešamības gadījumā 
palīdzība novada iedzīvotājiem tiktu sniegta 
pēc iespējas ātrāk.

turpinājums 12.lpp
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Pašvaldību vēlēšanas 2021

Kandidāts Kārtas nr. 
sarakstā Dzimšanas gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Ināra Siliņa 14 1963 Sinara, SIA Valdes locekle/ Direktore

Juris Ivanovs 15 1963 EK sistēmas, SIA Valdes priekšsēdētājs

Liene Žvīgure 16 1981 EnergoClima risinājumi, SIA Valdes locekle

Jēkabs Tutiņš 17 1999 Biedrība “Marupe Identity” Valdes loceklis

Inguna Osmane 18 1962 Babītes vidusskola skolotāja

Uģis Kronbergs 19 1977 UKO, SIA Valdes loceklis

Elīna Lauva 20 1982 LE Group, SIA Valdes priekšēdētāja

Didzis Lauva 21 1984 Rīgas Stradiņa universitāte Lektors

Lauris Siliņš 22 1980 Lidosta Rīga Direktors

Pielikums
Tirāža - 8500 eksemplāru / Bezmaksas

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo 
Mārupes novada domes viedokli. 

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

Pašvaldības  informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868, e-pasts: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā:
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Programma

Cilvēkiem draudzīga vide
Rīgas tuvums nav vienīgā Mārupes novada 

vērtība, taču tas jāspēj gudri izmantot.
Izveidosim cilvēkiem draudzīgu, drošu vidi, 

kurā parki, skvēri un bērnu rotaļu laukumi būs 
gājiena, nevis brauciena attālumā. Izbūvēsim 
jaunas ielas un remontēsim vecās, kā arī vei-
dosim plašu gājēju un veloceļu tīklu. 

Nodrošināsim novada iedzīvotājiem tīru 
un sakoptu vidi, parkus un pieeju ūdenstilp-
nēm. Izveidosim iedzīvotāju vajadzībām atbil-
stošu sabiedriskā transporta tīklu. Gādāsim 
par braukšanas maksas atvieglojumiem sa-
biedriskajā transportā novada skolēniem,  se-
nioriem, personām ar invaliditāti, daudzbēr-
nu ģimenēm un citām mazāk aizsargātām 
iedzīvotāju grupām. 

Moderna novada pārvalde
Ieviesīsim Mārupes domes un pašvaldības 

iestāžu digitālo platformu, kas ļaus ievēroja-
mi uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. Ar digitāliem rīkiem nodrošināsim 
iedzīvotāju operatīvu saziņu ar pašvaldību. 
Digitalizēsim pašvaldības pakalpojumus, to 
skaitā izglītības iestāžu rindu pārvaldību, sek-

Latvija nav tikai Rīga!
Mārupes novadā mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kas Administratīvi teritoriālās reformas 

iespējas izmantos, lai veidotu spēcīgu novadu. Savus spēkus ieguldīsim attīstības izrāvienā, kas palīdzēs 
piesaistīt jaunas investīcijas un radīt darbavietas, kā arī pavērt  konkurētspējīga atalgojuma iespējas. 
Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot 
iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā un konsultējoties ar viņiem par mūsu pašvaldībai svarīgiem jautājumiem.

mēsim datu atvērtību. Iedzīvotājiem nozīmī-
gus lēmumus pieņemsim, balstoties uz da-
tu analīzi un iesaistot iedzīvotājus. Ieviesīsim 
pašvaldības līdzdalības budžetu.

Pieejama izglītība 
Uzbūvēsim jaunu skolu, kas ļaus vairāk 

nekā tūkstotim novada bērnu mācīties mūsu 
pašvaldībā. Tā kā mūsu novadā rinda uz bēr-
nudārzu ir garākā Latvijā, īstermiņā finansē-
sim aukles bērniem no viena gada vecuma, 
finansējumu nosakot tikpat lielā apmērā kā 
līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm. Ilgtermiņā  būvēsim jaunus bēr-
nudārzus. 

Bērniem un jauniešiem nodrošināsim daudz-
veidīgu interešu izglītību, pieaugušajiem snieg-
sim profesionālās pārkvalifikācijas iespējas.

Iekļaujoša sabiedrība 
Veicināsim patiesi iekļaujošu sabiedrību mūsu 

novadā.  Rūpēsimies par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Nestrādājošiem pensionāriem no-
drošināsim vienreizēju ikgadēju atbalstu zāļu 
iegādei 100 eiro apmērā. Nodrošināsim vides 
pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī uzsāk-

sim darbu, lai izveidotu dienas centru bērniem 
ar īpašām vajadzībām.

Jauniešu iesaiste
Sekmēsim novada jauniešu līdzdalību 

pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Izveidosim 
īpašu programmu, kas  jauniešiem pavērs prak-
ses iespējas novada uzņēmumos, kur viņi varēs 
gūt pirmo darba pieredzi. Iesaistīsim jauniešus 
novada ikdienas dzīves un kultūras pasāku-
mu organizēšanā, kā arī garantēsim studējošo 
kredītus jauniešiem no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm.

Uzņēmējdarbības veicināšana 
Mārupē ir izvietoti svarīgi loģistikas un 

ražošanas uzņēmumi, šeit atrodas lidosta 
“Rīga”, kas tiks savienota ar “RailBaltic”, tādējā-
di kļūstot par svarīgu multimodālu transporta 
mezglu. Lai sekmētu industriālo teritoriju at-
tīstību, veidosim īpašu starptautisko investīci-
ju piesaistes programmu. Radīsim priviliģē-
tus apstākļus uzņēmumu izaugsmei novadā, 
kas nodrošinās jaunas, labi apmaksātas dar-
ba vietas. Stiprināsim dialogu un sadarbību ar  
novadā esošajiem uzņēmumiem. Veidosim 

sadarbības modeļus ar jauno tehnoloģiju uzņē-
mumiem: ierīkosim pilota teritorijas, kurās pār-
baudīt tehnoloģiju potenciālu, organizēsim ak-
celerācijas programmas un stimulēsim jaun-
uzņēmumu piesaisti novadam.

Droša vide
Sakārtosim ietves, krustojumus un gājēju 

pārejas, sākot ar izglītības iestāžu apkārtni, 
lai bērni patstāvīgi un droši varētu mērot ceļu 
uz skolu un pulciņiem. Stiprināsim pašvaldī-
bas policijas kapacitāti, ieviesīsim viedos 
risi nājumus satiksmes jomā, nomainīsim ve-
cos ielu apgaismojumus. Videonovērošanas 
sistēmas izvietosim gan uz maģistrālajām 
ielām, gan daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos, 
gan mazākās šķērsielās.

Jaunais Mārupes novads apvienos trīs 
pagastus: Mārupes, Babītes un Salas pa-
gastu. Pavisam kopā novadā būs 34 ciemi. 
Saglabāsim un attīstīsim katram ciemam rak-
sturīgo kultūrvēsturisko identitāti, veicinot ak-
tīvu vietējo kopienu iesaisti un sadarbību ar 
pašvaldību.

ievēro 2m distanciuzvelc sejas masku

lieto savu pildspalvudezinficē rokas
#DodiesBalsot

Pasargā sevi un apkārtējos
no Covid-19 infekcijas!
Ja jūties slims, esi pašizolācijā vai karantīnā, 
piesaki balsošanu mājās, slimnīcā vai sociālajā 
aprūpes namā!

Deputātu kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas, kā arī vizuālie 
materiāli pārpublicēti no interneta vietnes CVK.LV
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