Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksme
SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.1

DATUMS: 2016.gada 19.septembris
LAIKS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
2. Ivars Punculis, Mārupes novada Domes izpilddirektors
3. Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības komitejas vadītājs
4. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
5. Liena Ādamsone, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante
6. Evita Sondore, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
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
PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1. Dmitrijs Pigarevs, SIA “LogicPark” pārstāvis
2. Artūrs Saveļjevs, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
3. Gundars Bērziņš, SIA “RF Būvnieks” pārstāvis
PIEAICINĀTIE (piedalās)
1. Ira Dūduma, Mārupes novada Dome, Kultūras nama direktore
2. Ilze Žunde, Mārupes novada Dome, Sabiedrisko attiecību speciālists
DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija par Padomi (padomes nolikumu). Dalībnieku iepazīšanās un Padomes
priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšana uz vienu gadu saskaņā ar Mārupes novada
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma 12.punktu.
2.Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes mērķi un
uzdevumi.
3.Diskusijas par “Uzņēmēju dienas Mārupē”.
4.Galveno secinājumu apkopošana un nākamās sēdes datuma noteikšana.
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NORISE
Tiek atklāta sanāksme ar Mārupes novada Domes priekšsēdētāja ievadvārdiem par
Mārupi un tās attīstību.
Padomes pārstāvji stādās priekšā un savstarpēji iepazīstas.
Iepazīstina ar padomes nolikumu, padomes uzdevumiem, padomes sastāvu. Padomes
sēdes plānotas ne mazāk kā 4 reizes gadā, to koordinē un organizē Mārupes novada
Domes Attīstības nodaļa. Norāda, ka padomes pārstāvji ir tiesīgi ierosināt
priekšlikumus, sūtīt Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības konsultantei Lienai
Ādamsonei, jautājumus, kurus nepieciešams risināt sadarbībā ar pašvaldību.
Tiek izskatīts darba kārtības 1.jautājums - ievēlēts padomes priekšsēdētājs un
priekšsēdētāja vietnieks uz vienu gadu.
Atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” Mārupes novada Uzņēmējdarbības komisija
nolemj:
 Par padomes priekšsēdētāju ievēlēt Inetu Ābeli.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm “par” Mārupes novada Uzņēmējdarbības komisija
nolemj:
 Par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Normundu Čiževski.
Turpina izskatīt darba kārtības 3.jautājumu – “Uzņēmēju dienas Mārupē”
Tiek rādīta un komentēta prezentācija – “Uzņēmēju dienas Mārupē 14.oktobrī”.
(prezentācija pievienota pielikumā)
Informē padomi par “Uzņēmēju dienas Mārupē” paredzēto pasākuma programmu,
darba biržas galvenajiem dalībniekiem - uzņēmumiem, institūcijām, telpas plānu un
izkārtojumu, priekšnesumiem, sabiedrības informēšanas veidiem un vizuālajiem
materiāliem.
Aicina padomes pārstāvjus uz diskusiju.
Padomes locekļi iesaka vizuālajos materiālos izmantot tās krāsas, kas ir Mārupes
novada logo (zaļa, dzeltena, zila, sarkana). Ierosina nepazaudēt devīzi – Dzīvo Mārupē,
paliec strādāt Mārupē!
Jāizdomā tāds sauklis, kas neierobežo mērķu auditoriju, lai arī piesaistītu citus.
Banneriem jābūt gataviem jau nākamnedēļ, tāpēc šajā sanāksmē jāpieņem lēmums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm “par” Mārupes novada Uzņēmējdarbības komisija
nolemj:
Informatīvajos materiālos norādīt devīzi:
DZĪVO
STRĀDĀ
MĀRUPĒ
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Ierosina uzaicināt uz “Uzņēmēju dienas Mārupē” piedalīties arī “airBaltic”, “Maxima”,
“MAN Truck & Bus Latvija”, AS “Virši-A” uzņēmumus un jaunās hokeja halles SIA
“Scanmed” vadītāju. Ierosina vēl apzināt uzņēmumus, kas vēlētos piedalīties
“Uzņēmēju dienas Mārupē”.
Informē padomi, ka iluzionista Enriko Pacolli vietā būs cits iluzionists no Lietuvas.
Ierosina padomāt arī par āra noformējumu, ne tikai iekštelpu – iekšpagalmā, gar ēku
izvietot mazo tehniku, šūpoles, ekrānus un citus uzskatāmus materiālus, kas liecinātu
par šo pasākumu un piesaistītu plašāku auditoriju. Sazināties ar Raimondu Kraukli ar
aicinājumu piedalīties “Uzņēmēju dienas Mārupē” un piedāvāt reklāmas nolūkos
izvietot šajā dienā pie Domes ēkas ekrānus.
Informē, ka savu dalību padomē ir izvirzījusi uzņēmuma SIA “SilJa” valdes
priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura.
Ierosina veikt padomes nolikumā grozījumus –izmainīt nolikuma 9.7. punktu šādā
redakcijā: 6 (seši) Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvji. Ierosina iekļaut
padomes sastāvā Silvu Jeromanovu-Mauru kā biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi.
Starptautiskās lidostas “Rīga” pārstāvi norādīt atsevišķi kā Mārupes novadā reģistrēto
uzņēmumu.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm “par” Mārupes novada Uzņēmējdarbības komisija
nolemj:
 Silvu Jeromanovu-Maura iekļaut padomē kā biedrības “Mārupes uzņēmēji”
pārstāvi.
 Pārstāvi no Starptautiskās lidosta “Rīga” Domes lēmumā norādīt atsevišķi pie
Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvjiem.
 Nolikuma 9.7.punkts. Vismaz 5 (pieci) Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu
pārstāvji, labot / nomainīt uz 6 (seši) un izņemt vārdu – vismaz.
Uz 21.septembra komiteju sagatavot lēmumu projektu par Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvās padomes nolikuma grozījumiem.
Nākamā padomes sēde paredzēta novembra otrajā pusē. Tēma – “Rīcības un
investīcijas plāns 2017. – 2019.gadam”.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Padomes pārstāvji ir tiesīgi ierosināt priekšlikumus, sūtīt Attīstības nodaļas
Uzņēmējdarbības attīstības konsultantei Lienai Ādamsonei dažādus jautājumus,
kurus nepieciešams risināt sadarbībā ar pašvaldību,.
2. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Ineta Ābele.
3. Par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Normunds Čiževskis.
4. Informatīvajos materiālos norādīt devīzi:
DZĪVO
STRĀDĀ
MĀRUPĒ
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5. Silvu Jeromanovu-Mauru iekļaut padomē kā biedrības “Mārupes uzņēmēji”
pārstāvi.
6. Pārstāvis no Starptautiskās lidosta “Rīga” norādīts atsevišķi pie Mārupes
novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvjiem.
7. Nolikuma 9.7.punkts. Vismaz 5 (pieci) Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu
pārstāvji, labot / nomainīt uz 6 (seši) un izņemt vārdu – vismaz.
8. Apzināt uzņēmumus, kas vēlētos piedalīties “Uzņēmēju dienas Mārupē”.
9. Uzaicināt uz “Uzņēmēju dienas Mārupē” piedalīties arī “airBaltic”, “Maxima”,
“MAN Truck & Bus Latvija”, AS “Virši-A” un jaunās hokeja halles SIA
“Scanmed” uzņēmumu.
10. Sazināties ar Raimondu Kraukli un piedāvāt piedalīties “Uzņēmēju dienas
Mārupē”, reklāmas nolūkos izvietot šajā dienā pie Domes ēkas ekrānus.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts
2. Prezentācija – “Uzņēmēju dienas Mārupē 14.oktobrī”

SANĀKSME BEIDZĀS: plkst.17:30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs
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J.Kursiša

