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Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1/2022 

 
DATUMS: 2022.gada 20. janvārī  

SĒDE SĀKAS: plkst.16:00  

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

PRETENDENTI UZ PADOMES SASTĀVU ( piedalās): 

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

2. Elīna Brigmane, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja; 

3. Jolanta Kursiša, Mārupes novada pašvaldības, Uzņēmējdarbības speciāliste; 

4. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;  

5. Silva Jeromanova - Maura, SIA “Silja Invest” un biedrības “Biznesa Vēstniecība” pārstāve; 

6. Silvestrs Savickis, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs; 

7. Normunds Čiževskis, SIA “Bizpro” pārstāvis; 

8. Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, komerciālā departamenta direktors, valdes 

loceklis; 

9. Jolanta Ivanova, Biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāve; 

10. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāve; 

11. Dace Krastiņa, AS “WESS select” pārstāve; 

12. Kristīne Ozoliņa – Kaļetova, SIA "Veselības centrs 4" pārstāve; 

13. Māris Lapiņš, SIA “MārLapiņi” pārstāvis; 

14. Arta Bažovska, AS “VentEko” pārstāve; 

15. Jānis Zariņš, Biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija" pārstāvis; 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

16. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

17. Artūrs Unda, SIA"Export Solutions" pārstāvis. 

 

PRETENDENTI UZ PADOMES SASTĀVU (nepiedalās): 

1. Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāve; 

2. Andris Krauliņš, PIŅĶU SVĒTĀ JĀŅA evaņģēliski luteriskā draudze; 

3. Edgars Neilands, SIA “LABIE KOKI” pārstāvis; 

4. Beāte Krauze-Čebotare, SIA “Omniva” pārstāve; 

5. Normunds Skauģis, SIA “Lāči” pārstāvis (aizvieto Ieva Miežubrāle). 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Informācija par līdzšinējo konsultatīvās padomes darbu un aktualitātēm pašvaldībā; (ziņo I.Krēmere 

un J.Kursiša) 

2. Informācija par LEADER projektu  13.kārtu; (ziņo, J.Ivanova, biedrība “Pierīgas partnerība”) 

3. Dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un mērķiem, ko vēlas panākt 

darbojoties konsultatīvajā padomē);  

4. Dalībnieku padomes sastāva izveidošana – ievēlēšana; 

5. Diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem. 

 

NORISE  

Sēdi atklāj J.Kursiša, iepazīstina ar sēdes dienas kārtību. 

 

1. Informācija par līdzšinējo konsultatīvās padomes darbu un aktualitātēm pašvaldībā. 

 

J.Kursiša informē par līdzšinējo uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes darbu, aktualitātēm un kopā 

paveikto, kas ietver kopīgi risinātos dažādos aktuālos novada attīstības un uzņēmējdarbības jautājumus, 

kopīgi īstenotus pasākumus – darba biržā “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”; “Rīta kafija uzņēmējiem”; 

”Mārupes novada uzņēmēju dienas” u.c., piedalīšanos dažādās aktivitātēs – pieredzes apmaiņas braucienos; 
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padomes pārstāvju dalību konkursu žūrijas komisijās un darba grupās, iesaisti dokumentu izstrādē – NĪN 

saistošo noteikumu izstrādē (atbalsta kritēriji juridiskām personām); Attīstības programmas un Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādē un dažādos projektos. 

Padome tiek vēlreiz informēta par jauno uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumu, kas tika 

apstiprināts 2021.gada 24.novembra Mārupes novada pašvaldība domes sēdē, lēmuma Nr. 22 (protokols 

Nr.14), uzliekot akcentu uz nolikumā noteiktajiem padomes mērķiem un uzdevumiem. 

Turpinot padomes sēdi J.Kursiša informē par aktualitātēm pašvaldībā, kas attiecas tieši uz 

uzņēmējdarbību, minot aktivitātes un pasākumus, kas ir ieviestas jau vairākus gadus atpakaļ, akcentu 

uzliekot uz  īstenotajām 2021.gadā:  

1)Darba birža «Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē», 2021.g., 26.-30.aprīlim  

2)Grantu programmas konkurss «(Ie)dvesma» - 2021.g. iesniegti 14 projekta pieteikumi. 

3)Konkurss «Mammu bizness Mārupē» - 2021.g. iesniegti 13 projekta pieteikumi. 

4)«Mārupes novada uzņēmēju dienas 2021», 25.-29.oktobrim 

 5)Ceļu infrastruktūras attīstība komercdarbības veicināšanai (ceļu – C15, C16 un C13 pārbūve) – 

projekts noslēgts sasniedzot 88 darba vietas  

6)Noorganizētas trīs tikšanās ar uzņēmējiem «Rīta kafija uzņēmējiem». 

7)Dalība izstādē «Riga Food», 2021.g. 9.-11.septembrim, prezentējot 12 Mārupes novada mājražotāju 

produktus. 

8)Mobilās aplikācijas «Mana Mārupe» īstenošana – uzņēmumu piedāvājumu veidošana. 

9)Iniciatīva «Dāvanas svētkiem» 

10)Noorganizēts Ziemassvētku vakara tirdziņš Mārupē 2021.g. 21.decembrī un 19.decembrī Salas 

pagastā. 

 

I.Krēmere trupina un informē padomi, ka pēc teritoriālās reformas ir mainījusies pašvaldības 

administratīvā struktūra, kur Attīstības un plānošanas nodaļas darbi ir vairāk koncentrēti uz teritorijas 

plānošanas procesiem un projekta vadību, savukārt, izveidotā jaunā nodaļa – Sabiedrība iesaistes un 

mārketinga nodaļa, kuras vadītāja ir Elīna Brigmane, kurā ir iekļauti speciālisti – uzņēmējdarbības, tūrisma, 

mārketinga un sabiedrisko attiecību, un viņu viens no virzieniem ir arī komunikācija ar sabiedrību. 

Turpinot padomes sēdi I.Krēmere informē, ka Mārupes novadu no 2021.gada 1.jūlija veido Babītes, 

Mārupes un Salas pagasts, kas ir  pēc Babītes un Mārupes novadu apvienošanas vienā administratīvajā 

teritorijā, norādot un minot galvenās pašvaldību funkcijas.  

 Informē padomi, ka nākamajā gadā attīstībai un investīcijām novadā ir mazāk līdzekļu kā vēlētos un 

vajadzētu, jo liels slogs ir pašvaldību ēku apsaimniekošana un uzturēšana, izmaiņas energoresursu cenās, 

attiecīgi veido lielus izdevumus komunālajiem maksājumiem. Kā arī liels izaicinājums Mārupes pašvaldībai 

ir izlīdzināšanas fonds, kas šogad veido vairāk kā 9 milj. eiro maksājumu, piebilstot, ka Mārupes novada 

pašvaldība ir trešā lielākā pašvaldība iemaksātāja valstī aiz Rīgas un Jūrmalas. Papildus informē, ka arī 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale skars pašvaldības budžetu, paredzot, ka valsts budžetā tiek novirzīti 

papildus 5% apmērā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, vēl paredzot budžetā izdevumus, kas ir uzsākto darbu 

saistības, kas ir jāpabeidz.  

 Papildus informē par citām pašvaldību aktualitātēm – infrastruktūra, sports, izglītība, aktivitātes un 

iniciatīvas projekti, kas ir paveiktas iepriekšējā periodā. Tiek informēts, ka arī šajā gadā tiks turpināts 

projekta konkurss “Mārupe - mūsu mājas”, kur visdažādākās iniciatīvas var veicināt gan iedzīvotāji, gan 

uzņēmēji.   

 

E.Brigmane informē par tūrisma aktualitātēm pašvaldībā, norādot, ka pašvaldība tūrisma jomā darbojās 

četros virzienos: sadarbībā ar uzņēmējiem, popularizējot novada tūrisma piedāvājumus; tūrisma mārketings – 

gan digitālais, gan arī dažādi drukas materiāli un izstādes; organizēti dažādas aktīvās atpūtas pasākumi; 

veikti infrastruktūras uzlabojumi. Papildus informē padomi par paveikto tūrismu jomā un kopīgajiem 

sadarbības projektiem 2021.gadā.  

Turpinot un noslēdzot darba kārtības otro jautājumu I.Krēmere informē par 2021.gadā uzsāktās 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija izstrādi, norādot, ka aktīva iesaiste bija arī no uzņēmēju puses. Izstrādes laikā 

tika veikta gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju aptauja. Stratēģijas publiskā apspriešana notika 2021.gada 

novembrī un 2022.gada janvārī tiek virzīta uz domes sēdi apstiprināšanai. Ilgtspējīgas attīstība stratēģijas 

izstrādes posmā ir noteikts Mārupes novada vadmotīvs – “Kopā ceļā uz izaugsmi” un vīzija ir veidota no 

atslēgas vārdiem – Labklājīga dzīves vide, Mūsdienīgs, Attīstība, Inovācijas, Zaļš novads, Iedzīvotāji, 

Sabiedrība, Izglītība. Stratēģijā ir noteikti 4 (četri) stratēģijas mērķi un ilgtermiņa prioritātes, attiecībā uz 

uzņēmējdarbību ir noteikts mērķis SM3 – inovatīva, augoša, efektīva uz vietas potenciāla izmantošanu vērsta 
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uzņēmējdarbības vide un 2 (divas) ilgtermiņa prioritātes – līdzsvars uzņēmējdarbības un dzīvesveids attīstībā 

un atbalsts inovācijām un mazā biznesa attīstībai.  

Papildus informē par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi, kas jau ir 

uzsākta (2021.gada 29.septembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 62 (prot.Nr.11)). 

Paredzēts, ka attīstības programmu izstrādās pašvaldība speciālisti. Dokumenta izstrādē ir paredzēta arī 

iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste, kā arī paredzēts darbs pie attīstība programmas izstrādes konsultatīvajās 

padomēs.  

 

2. Informācija par LEADER projektu  13.kārtu. 

 

J.Ivanova informē, ka ir izsludināta atklāta konkursa LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārta. 

Kopējais finansējums paredzēts 726 252,93 eiro piecās dažādās rīcībās, trīs no tām ir: atbalsts tūrisma un 

aktīvās atpūtas veicināšanai; atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai; 

atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai. Kā arī rīcības – sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un vietējās 

teritorijas t.sk. dabas un kultūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Biedrība “Pierīgas partnerība” organizē un ir izsludinājusi semināru ciklu, kas paredzēts ikvienam 

interesentam, kur varēs uzzināt aktuālo informāciju par konkursu, apmācības projektu iesniegšanai, dzirdēt 

pieredzes stāstus. Projektu iesniegšana sākas no 2022.gada 1.februāra līdz 1.martam. 

 

3. Dalībnieku savstarpēja tematiska iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un mērķiem, ko vēlas panākt 

darbojoties konsultatīvajā padomē) 

 

J.Kursiša aicina katru no konsultatīvās padomes pretendentiem ar sevi iepazīstināt un pastāstīt par 

mērķiem dalībai konsultatīvajā padomē. 

Notiek katra pretendenta īss stāstījums par sevi un pastāstīta vēlme darboties konsultatīvajā padomē. Ar 

sevi iepazīstina 13 klātesošie padomes pretendenti (biedrība un uzņēmumu).  

 

 

4.Dalībnieku padomes sastāva izveidošana - ievēlēšana.  

 

I.Krēmere informē, ka ar Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora 2022.gada 20.janvāra rīkojumu 

Nr.1/2.1-11/66 ir nozīmēti 3 (trīs) pašvaldību pārstāvji dalībai konsultatīvajā padomē, kā tas ir noteikts arī 

nolikuma 10.punktā: 

1) Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

2) Elīna Brigmane, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja; 

3) Jolanta Kursiša, Mārupes novada pašvaldības, Uzņēmējdarbības speciāliste. 

 

Turpinot I.Krēmere informē, ka uz padomi ir pieteikušies maksimālais iespējamais sabiedrība pārstāvju 

skaits – 17 personas, tādējādi visi, kas izteikuši šo vēlmi var tikt ievēlēti un ierosina šodien veikt arī 

padomes sastāva ievēlēšanu, aicinot veikt visu padomes pārstāvju balsojumu par šādu iniciatīvu. Padomes 

visi klātesošie pārstāvji nobalso par šādu ierosinājumu. 

 

Papildus I.Krēmere informē, ka uz padomēm vienmēr tiek pieaicināta arī pašvaldības vadība, kas arī tika 

aicināta uz šodienas sēdi, bet sakarā ar 2022.gada pašvaldības budžeta izskatīšanu vadībai šoreiz nav bijis 

iespējams pievienoties.  

 

Nolikuma 9.punkts. Konsultatīvās padomes sastāvā ir līdz 20 (divdesmit) locekļiem, t.sk. pašvaldības 

institūciju 3 (trīs) pārstāvji, nevalstisko organizāciju, kuru darbība notiek Mārupes novadā, 5 (pieci) pārstāvji 

un novadā reģistrēto uzņēmumu 12 (divpadsmit) pārstāvji. 

 

Padomes balsstiesīgo sastāvā ir ievēlēti: 

NVO (biedrības, asociācijas u.c.): 

1)Biedrība “Mārupes uzņēmēji”, Silvestrs Savickis 

2)Biedrība “Biznesa Vēstniecība”, Silva Jeromanova Maura 

3)Biedrība "Pierīgas Partnerība", Jolanta Ivanova 

4)Biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija" Jānis Zariņš 
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Uzņēmumu pārstāvji: 

1)SIA “S.B.C.”, Agnese Ozoliņa 

2)SIA “Bizpro”, Normunds Čiževskis 

3)SIA “Prolux”, Kārlis Bodnieks 

4)VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", Artūrs Saveļjevs 

5)SIA "Veselības centrs 4", Kristīne Ozoliņa – Kaļetova 

6)SIA “MāLapiņi”, Māris Lapiņš 

7) AS “WESS Select” un SIA “PBC”, Dace Krastiņa 

8)AS “VentEko”, Arta Bažovska 

 

Pēc vēlēšanas rezultātiem ir palikušas vakantās vietas - 4 (četras) uzņēmuma pārstāvjiem un 1(viena) 

nevalstisko organizāciju pārstāvim, kas tiks ievēlētas kādā no nākamajām padomes sēdēm, tajās piedaloties 

tiem interesentiem, kuri šoreiz nevarēja piedalīties 

 

 

5. Diskusijas par sanāksmju formātu, saturu un sastāvu u.c. priekšlikumiem. (darbs grupās) 

 

Notiek diskusija un darbs sadalītās 4 (četrās) grupās. 

 

1)Kādus atbalsta veidus/formas Jūs redzat piedāvāt uzņēmējiem īstenot kopā/sadarbībā ar 

pašvaldību, lai veicinātu vēl efektīvāku uzņēmējdarbību novadā? 

2)Kādas būtu šīs padomes 2022.gada izvirzītās prioritātes, galvenie mērķi uz ko būtu jāvirzās, 

jāstrādā, sasaistot to arī ar jaunās attīstība programmas izstrādi? 

 

Tiek izteikti sekojoši priekšlikumi, galvenie mērķi un izvirzīti risināmie problēmu jautājumi : 

1)Atbalsts infrastruktūras izveidei (gājēju pārejas, ietves, krustojumi, komunikācijas). 

2)Sabiedriskā transporta kustība/maršruts/grafiks pārskatīšana, salāgošana atbilstoši situācijai 

novadā. 

2)Aktīvāka zemesceļu uzturēšana novadā. 

3)Gājēju mobilitātes punkti  ietves neesamība uz lielajiem objektiem novadā, kas rada draudīgas 

situācijas.  

4)Izzināt uzņēmēju vajadzības, izprast problemātiskākās jomas, lai piedāvātu atbilstošus atbalsta 

veidus. 

5)Piedāvāt apmācības, kur uzņēmēji gūtu zināšanas veiksmīgākam attālinātajam darbam, lai 

nodrošinātu produktīvāku darba procesu, kontroli un personāla iesaisti tajā. Nodrošināt lekcijas, kas ir kā 

psiholoģiskais atbalsts uzņēmējiem (iedvesmai, darbaspējai, radošumam u.c.). 

6)Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem – mentoringa programmas, kas tiek organizētas un veidotas 

grupās, piesaistot vienlaicīgi dažādas jomas speciālistus/ekspertus.  

7)Attīstīt un radīt atbalsta veidus, kas saistās ar IT jomu un sakariem (interneta pieslēgums). Izvērtēt 

novada teritorijā situāciju par interneta pārklājumu, veikt pie vajadzības sarunas ar attiecīgajiem operatoriem 

jautājumu risināšanā. 

8)Izglītības jautājumi - nodrošināt mūžizglītības iespējas novadā, kur gūt aktuālās prasmes un 

iemaņas. Izzināt uzņēmēju vajadzības par trūkstošo darbaspēku un iespējām pārkvalificēšanos. 

9)Rast iespēju mazināt administratīvo slogu (projektu pieteikumi, konkursi,  – nodrošinot izveidotā 

“vienas pieturas” vietā profesionālu konsultantu ar vēl citiem profesionāļiem, aptverot vienlaicīgu iespēju 

atrisināt visdažādākos jautājumus. 

10)Nodrošināts klātbūtnes efekts – pašvaldība uzņēmējam atsūta apsveikuma kartiņu svētkos, kas 

attiecīgi atgādina par sevi. 

11)Pieejamu informāciju par iespējamiem nodokļu atvieglojumiem. 

12)Attīstības un plānošanas dokumentos, paredzēt jaukta tipa teritorijas, dodot iespēju 

uzņēmējdarbības pakalpojumiem brīvāk integrēties apdzīvotās teritorijās, nenovirzīt ļoti nost no sabiedrības, 

bet radīt to pieejamāku. 

13)Netraucēt uzņēmējdarbībai, neveicināt liekas aktivitātes, bet ļaut tai attīstīties un strādāt 

sadarbībā. 

14)Aktīvi iesaistīties konsultatīvās padomes pārstāvjiem Attīstība programmas izstrādē. 

15)Ekskursija pa novadu, apzinot novada uzņēmējus un objektus. 
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16)Konsultatīvās padomes pārstāvjiem reģistrēties mobilajā aplikācija un ievietot tur sava 

uzņēmuma piedāvājumu, būt kā vēstniekiem/stāstniekiem, kas motivētu arī citus ievietot mobilajā aplikācijā 

piedāvājumus.  

17)Izveidot vēl kādu atsevišķu papildus komunikācijas/saziņas platformu uzņēmējiem, informācijas 

apmaiņai un darbam. 

18)Reklāmas iespējas uzņēmējiem – stendi, afišas, sludinājumi. 

19)Ierosinājums konsultatīvajai padomei pamainīt formātu no prezentēšanas platformas uz to, ka 

konsultatīvās padomes pārstāvji ir kā padomdevēji pašvaldībai, ka tiktu dota iespēja būt lēmuma 

pieņemšanas procesā, kā piemēram, infrastruktūras novērtējumu, kas ir svarīgi uzņēmējdarbības attīstībai. 

 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI:  

1. Padomes sastāvā ir ievēlētas 15 balsstiesīgās personas – 3 pašvaldības pārstāvji, 4 biedrības 

pārstāvji, 8 uzņēmēju pārstāvji. 

2. Nākamā uzņēmējdarbības konsultatīvā padomes sēde notiks 2022.gada 24.februārī. 

3. Nākamās uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes laikā tiks ievēlēti padomes priekšsēdētājs un 

padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

 

 

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:00 

 

PIELIKUMI:  

1. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes prezentācija;  

2. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikums. 

 

 

 

 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Uzņēmējdarbības speciāliste    J.Kursiša 

  


