Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2

DATUMS: 2016.gada 05.decembris
SANĀKSME SĀKAS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības komitejas vadītājs
Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
Liena Ādamsone, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante
Evita Sondore, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komerciālā departamenta
direktors
7. Normunds Čiževskis, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
8. Jurijs Baibakovs, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
9. Klinta Priedenfelde, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
10. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis
11. Vitālijs Aišpurs, SIA “ARCUS ELEKTRONICA” pārstāvis
12. Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis
13. Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1. Ivars Punculis, Mārupes novada Domes izpilddirektors
2. Dmitrijs Pigarevs, SIA “LogicPark” pārstāvis
3. Gundars Bērziņš, SIA “RF Būvnieks” pārstāvis
PIEAICINĀTIE (piedalās)
1.Silvestrs Savickis, SIA “Sensum” pārstāvis
2.Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” valdes priekšsēdētāja vietnieks
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Mārupes novada Domes 2017.gada investīcijas un Rail Baltica projekta virzība
(ziņo I.Krēmere);
2. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes 2017. gadā (ziņo
E.Sondore);
3. Mārupes uzņēmēju dalība LTRK, LDDK, Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrības
apvienībā un/vai citās organizācijās ar kuru starpniecību tiek risināti
uzņēmējiem svarīgi, aktuāli jautājumi.
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NORISE
Tiek atklāta sanāksme un padomes priekšsēdētāja I.Ābele informē par darba kārtībā
izskatāmiem jautājumiem.
Izskata darba kārtības 1.jautājumu - Mārupes novada Domes 2017. gada
investīcijas. (ziņo, I.Krēmere) (prezentācija – Priekšlikumi investīcijām 2017.gadam
pievienota pielikumā)
Padomes pārstāvji tiek iepazīstināti par galvenajiem 2017.gada plānotajiem un
prioritārajiem projektiem. Informē, ka novembra Domes sēdē tika apstiprināts jaunais
3 gadu Investīciju un rīcību plāns 2017. – 2019.gadam, kas tiks nosūtīts visiem padomes
pārstāvjiem, lai varētu iepazīties un sniegt priekšlikumus. Informē par Rail Baltica
nesen notikušo Rail Baltica organizēto konferenci un projektu virzību - padarīto un
plānoto.
Izskata darba kārtības 3.jautājumu – Mārupes uzņēmēju dalība LTRK, LDDK,
Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrības apvienībā un/vai citās organizācijās ar kuru
starpniecību tiek risināti uzņēmējiem svarīgi, aktuāli jautājumi. (ziņo S.Savickis;
K.Bodnieks; S.Jeromanova-Maura)
Silvestrs Savickis:
Informē par LTRK pakalpojumu padomes darbību, kas ir viena no 8 LTRK ievēlētajām
izpildinstitūcijām, kurā ir 1700 biedri. Katra no šīm padomēm darbojās kā brīvprātīga
organizācija. Padomes tiek ievēlētas uz 4 gadiem. Padomei ir tuvāka pieeja pie
dažādiem valdības likumprojektiem to izstrādes stadijā. Pakalpojumu padomes
kongress tiek organizēts vienu reizi mēnesī. Pakalpojumu padome seko e-vides
ieviešanas veicināšanai Latvijas uzņēmējdarbībā, rūpīgi tiek sekots, kas notiek
informāciju tehnoloģiju nozarē. Min piemērus par pakalpojumu padomē diskutētajiem
un risinātajiem jautājumiem.
Kārlis Bodnieks:
Informē par Pierīgas un Rīgas uzņēmēju biedrības aktivitātēm. Drīzumā – 10.12.2016.
būs 3.Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress. Informē, ka bija tikšanās ar
Rīgas Domes vadību, kur tika runāts par satiksmes infrastruktūras jautājumiem un
veloceliņiem Mārupē, pārrunātas Rīgas būvvaldes aktivitātes, ka tiek strādāts pie
elektroniskā projekta iesniegšanas risinājuma, lai būvprojekti būtu iesniedzami
elektroniski un veidotu vienotu būvniecības sistēmu, par āra terasēm (to uzstādīšanas
vienkāršošana), par Uzņēmēju dienām Rīgas svētku ietvaros.
Silva Jeromanova-Maura:
Papildina un informē, ka LTRK padomes apmeklē pašvaldības, kur tiek vērtēts, kā
pašvaldībām veidojās sadarbība ar uzņēmējiem, lai vecinātu uzņēmējdarbības attīstību.
Ar Izglītības ministriju tika diskutēts par duālo izglītību, ka uzņēmēji kā darba devēji
varēs daļu savu darbinieku apmācības praktizēt uzņēmumos. Informē, ka NVA aicina
visus uzņēmējus pieteikt kursus, kādi būtu nepieciešami uzņēmējam, kā arī būs iespēja
šīs apmācības veikt darba vietās, kā arī tika risināti jautājumi par bezdarbniekiem.
Informē, ka Labklājības ministrijā ir izstrādāts projekts par bezmaksas aukles
pakalpojuma pieejamību, ir iespēja saņemt aukles pabalstu bērniem līdz 7 gadu
vecumam. Decembrī tiks izsludināts pieteikums aukles darbam. Informē, ka ar
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2017.gada janvāri uzņēmumos būs paredzēta darbinieku ēdināšana 40.00 EUR vērtībā.
Informē un aicina, ka uzņēmumiem ir iespēja vērsties šajās padomēs ar dažādiem
jautājumiem, lai palīdzētu uzņēmējam tos risināt.
Turpina izskatīt darba kārtības 2.jautājumu – Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni
un aktivitātes 2017. gadā (ziņo E.Sondore)
Informē, ka pavasarī ir paredzēta Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes pārvēlēšanas.
Plānots, ka 10.12.2016. būs 3.Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress, kas
tiks organizēts Salaspilī. 13.01.2016. tiks organizēta Biedrības “Mārupes uzņēmēji”
balle. Plānots, ka arī turpmāk sadarbībā ar pašvaldību tiks rīkota pavasara talka.
Turpinās atbalstīt skolēnu dibinātos mācību uzņēmums, lai stimulētu jaunos uzņēmējus
veidot uzņēmējdarbību Mārupē. Biedrība vēlētos, lai no pasākuma “Mārupes uzņēmēju
diena” darba birža tiktu organizēta biežāk, ne tikai uzņēmēju dienā. To varētu apvienot
ar Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu, kas paredzēts maijā.
Nākamā padomes sanāksme plānota 2017.gada februārī.
Nākamās sanāksmes temati varētu būt:
1)”Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2017.gadam;
2) Aktualitātes par jauno objektu būvniecību novadā.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Prezentācija – Priekšlikumi investīcijām 2017.gadam.

SANĀKSMI BEIDZ: plkst.17:45
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs
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J.Kursiša

