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priekšvēlēšanu programma 

Mārupes novadam 
 
 
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 infrastruktūras attīstību, sekmējot novada ekonomiskās aktivitātes pieaugumu. 
Turpināsim veicināt stabilas elektroenerģijas apgādes padeves infrastruktūras 
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. 


