Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.2

DATUMS: 2017.gada 05.aprīlis
SĒDE SĀKAS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
NORISE
Ņemot vērā Mārupes novada domes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.33 par Mārupes novada
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu, nepieciešams izveidot
jaunu padomes sastāvu. Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no
padomes turpmāk veiks pati padome, kas notiks balsojot.
Notiek jaunās padomes ievēlēšana.
Atbilstoši nolikuma 27.1.punktam padomes sastāvā ir:
1. Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
2. Mārupes novada Domes izpilddirektors;
3. Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs;
4. Mārupes novada Domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs;
5. Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultants.
Uz padomes sēdi tika aicināti iepriekšējās padomes pārstāvji, lai piedāvātu turpināt dalību
konsultatīvās padomes sastāvā.
Padome sastāvā esošie dalībnieki ievēl pārējos padomes dalībniekus (Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs un Domes izpilddirektors I.Punculis uz padomes sēdi nav ieradušies):
Atklāti balsojot ar 3 balsīm “par” P.Pikše, I.Krēmere, L.Ādamsone nolemj:
saskaņā ar nolikuma 9.6., 9.7.punktā minēto padomē ir ievēlēti šādi padomes dalībnieki:
1. Mārupes novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas pārstāvji - biedrība “Mārupes
uzņēmēji” pārstāvjus – Silva Jeromanova-Maura, Klinta Priedenfelde, Evita Sondore,
Jurijs Baibakovs, Normunds Čiževskis un biedrība “Radīts Mārupē” pārstāves - Elīna
Brese un Žanete Rušeniece;
2. Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvis – Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord”.
Padome konstatē, ka no jauna izveidotais padomes sastāvs daļēji atbilst nolikuma 9.punktam un
tās sastāvu veido nolikuma 9.1. – 9.5. minētie dalībnieki, septiņi Mārupes novadā reģistrētās
nevalstisko organizāciju pārstāvji (nolikuma 9.6.p.) un viens Mārupes novadā reģistrēto
uzņēmumu pārstāvis (nolikuma 9.7.p.).
Vitālijs Aišpurs, SIA “ARCUS ELEKTRONICA” pārstāvis atsauc savu kandidatūru turpmāk
piedalīties Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē.
Ierosina Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē pieaicināt piedalīties uzņēmuma SIA “Kreiss”
pārstāvi.
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Informē, ka nav ieradušies Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komerciālā
departamenta direktors, Gundars Bērziņš, SIA “RF Būvnieks” pārstāvis un Agnese Ozoliņa, SIA
“S.B.C.” pārstāve, bet tie ir izteikuši vēlmi turpināt dalību padomē.
Tiek ievēlēts padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks uz vienu gadu.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” Mārupes novada Uzņēmējdarbības komisija nolemj:
• Par padomes priekšsēdētāju ievēlēt Inetu Ābeli.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” Mārupes novada Uzņēmējdarbības komisija nolemj:
• Par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Normundu Čiževski.
Sēdē piedalās sekojošas pieaicinātās personas:
1. Ziedīte Lapiņa, Mārupes novada Dome, Teritorijas labiekārtošanas vecākais speciālists
2. Uģis Viļums, biedrība ”Mārupes uzņēmēji” valdes loceklis
3. Roberts Muhametšins, biedrība “Mārupes uzņēmēji” valdes loceklis
Padomes sēdi turpina, apstiprinot darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Iepazīšanās ar biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdi un biedrības valdes plānotajām
aktivitātēm un plāniem; (ziņo E.Sondore)
2. Diskusijas par lielo talku. Pašvaldība piedāvā rīkot talku Jaunmārupē pie Ozola ielas
sakopjot pašvaldības īpašumā iegūto mežu; (ziņo Z.Lapiņa)
3. Darba birža š.g. 29. aprīlī. (ziņo L.Ādamsone)
NORISE
Darba kārtības 1.jautājums – Iepazīšanās ar biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdi un
biedrības valdes plānotajām aktivitātēm un plāniem (ziņo E.Sondore)
Informē, ka 30.martā notika biedrības “Mārupes uzņēmēji” kopsapulce un tika pārvēlēta valde, ir
trīs jauni valdes locekļi – Uģis Viļums, Roberts Muhametšins un Liene Brice. Šogad biedrībā ir
paredzēts strādāt ar citu jaudu - tiks veidotas darba grupas, jau ir izveidotas astoņas darba grupas.
Biedrībai pieaugot, jau tagad biedrībā ir apvienojušies 70 uzņēmēji, paredzēts atjaunot ciešu
sadarbību vienam ar otru un uzlabot savstarpējo komunikāciju.
U.Viļums norāda, ka iestājoties biedrībā mērķis ir izveidot komunikāciju starp biedriem, veidot
jaunus kontaktus un sadarbības partnerus, attīstīt jaunas idejas un vīzijas uzņēmējdarbībā, rast
veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību.
I.Krēmere atgādina, ka Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome ir izveidota, lai padomē
koncentrētu uzņēmējdarbību kavējošo jautājumu un problēmu loku, ko tālāk nodot Domes
deputātiem, lai saprastu, kas ir aktuālākais, svarīgākais, prioritārākais. Kompleksi risinātu
problēmas novadā, samilzušās problēmas uzņēmējdarbības vidē, apkopojot spēkus visām
iesaistītajām pusēm.
Darba kārtības 2.jautājums – Diskusijas par lielo talku. Pašvaldība piedāvā rīkot talku
Jaunmārupē pie Ozola ielas, sakopjot pašvaldības īpašumā iegūto mežu; (ziņo Z.Lapiņa)
(pielikumā pievienota prezentācija)
Informē, ka talkas diena paredzēta 22.aprīlī. Pašvaldības mājas lapā ir reģistrēta talkas norises
vietas (pavisam kopā norādītas 4 talkas vietas). Domes rīkotā talkas vieta ir paredzēta –
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Jaunmārupē, Ozolu un Loku ielas stūrī. Paredzēts sakopt meža teritoriju, teritorijas platība - nepilni
2h. Ierašanās laiks uz talku un reģistrēšanas laiks būs no plkst.10:00 – 11:00, paredzētas arī siltas
pusdienas. Talcinieku apmeklējuma Ietekmējošie faktori ir vairāki, tāpēc talcinieku atsaucību un
skaitu varēs uzzināt tikai 22.aprīlī.
Svarīgi zināt, vai šī pašvaldības izvēlētā vieta būtu akceptējama un vai biedrība “Mārupes
uzņēmēji” vēlas šogad līdzdarboties?
Nolemj:
Līdz pirmdienai (10.aprīlim) informēt pašvaldību par biedrības “Mārupes uzņēmēji” pieņemto
lēmumu līdzdarboties piedāvātajā talkas vietā.
Darba kārtības 3.jautājums – Darba birža š.g. 29. aprīlī. (ziņo L.Ādamsone) (pielikumā
pievienota prezentācija)
Informē, ka š.g. 29.aprīlī tiek organizēta Darba birža. Darba biržas vieta ir izvēlēta Bebru ielas
pļavā pretī RIMI, norises laiks no plkst. 12:00 –15:00. Paredzēts uzstādīt 100m2 lielu telti, būs arī
bērnu piepūšamā atrakcija, būs atsevišķa ēdinātāju zona, sabiedriskās tualetes. Cilvēku plūsma tiks
virzīta no Gaujas ielas puses, lai neizmīdītu iestādīto dekoratīvo rudzu joslu. Paredzēti 2 lielie
vides baneri, plakāti un skrejlapas.
Pašvaldība vasaras brīvlaikā bērniem un jauniešiem piedāvās 110 darba vietas. Bērniem un
jauniešiem vecumā no 12 – 18 gadiem veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, bet vecumā no 15
– 19 gadiem strādāt PII, kā bērnudārzu audzinātāju palīgi.
Būs papildus iespēja novietot automašīnas uz Gaujas ielas un Bebru ielas. Pasākuma laikā dežurēs
pašvaldības policija. Darba biržas pasākuma kopējās izmaksas paredzētas 1341,25 eiro.
Ierosina:
Gar rudzu joslu novilkt norobežojošu lentu lai vairāk tiktu izcelta šī robeža un tur nebūtu iespējams
pārvietoties.
Plānā paredzēto sabiedrisko tualeti novietot tuvāk ēdinātāju zonai.
Nākamā padomes sēde paredzēta jūnijā, līdz 23 datumam. Ja sēdi nepieciešams organizēt ātrāk,
tad par to informēt.
PIELIKUMĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikums;
Iesniegums no biedrības “Radīts Mārupē”;
Prezentācija – Lielā talka 22.04.2017.;
Prezentācija – Darba birža 29.04.2017.

SĒDI BEIDZ: plkst.17:30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša

Padomes priekšsēdētāja

I.Ābele
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