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Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1/2023 

 
DATUMS: 2023. gada 16. februārī 

SĒDE SĀKAS: plkst.17.00  

VIETA: “The Place”, Pededzes iela 1A, Mārupe, LV-2167 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās): 

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības Izpilddirektora vietniece; 

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

3. Linda Ostrovska, Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības speciāliste; 
4. Silva Jeromanova-Maura, biedrības “Biznesa Vēstniecība” pārstāve; 

5. Normunds Čiževskis, SIA “Bizpro” pārstāvis; 

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

7. Silvestrs Savickis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs; 

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

loceklis;  

9. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;  

10. Dace Krastiņa, AS “WESS Select” pārstāve; 
11. Guntis Ruskis, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāvis (aizvieto Maiju Bebri) 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

1. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

2. Ira Dūduma, Mārupes novada pašvaldības Kultūras nama direktore;  

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

12. Maija Bebre, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāve; 

13. Kristīne Ozoliņa-Kaļetova, SIA "Veselības centrs 4" pārstāve; 

14. Jānis Zariņš, biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija" pārstāvis; 

15. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāve; 
16. Edgars Neilands, SIA “LABIE KOKI” pārstāvis; 

17. Normunds Skauģis, SIA “Lāči” pārstāvis;  

18. Māris Lapiņš, SIA “MārLapiņi” pārstāvis; 
19. Arta Bažovska, AS “VentEko” pārstāve; 

20. Zigmārs Vestfāls, biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija" pārstāvis; 

 

 

 

PRETENDENTI UZ PADOMES SASTĀVU (piedalās): 

 Valdis Avotiņš; 

 Jurijs Baibakovs 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

• Mārupes novada pašvaldības aktualitātes 2023.gadā; 

• 2023.gada Uzņēmējdarbības plāns; 

• Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikuma pārskatīšana; 

• Iepazīstināšana ar pretendentiem uz padomes sastāvu.  

 

NORISE  

Sēdi atklāj Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Uzņēmējdarbības 

speciāliste L.Ostrovska, iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  

Pirmais jautājums darba kārtībā ir pretendentu uz padomes sastāvu iepazīstināšana ar pārējiem padomes 

locekļiem. Pirmais par sevi padomei stāsta Mārupes novada iedzīvotājs Valdis Avotiņš, un pēc tam 
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stāstījumu par sevi turpina uzņēmējs Jurijs Baibakovs. Balsojums šīs padomes sēdes laikā nedrīkst tikt 

veikts, jo, saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikumu, 
padomes sastāvā ir līdz 20 (divdesmit) locekļiem, tostarp 3 (trīs) pašvaldības institūciju pārstāvji, 5 (pieci) 

nevalstisko organizāciju, kuru darbība notiek Mārupes novadā, pārstāvji un 12 (divpadsmit) novadā 

reģistrēto uzņēmumu pārstāvji. Šobrīd vakance padomē ir uz 1 (vienu) nevalstisko organizāciju pārstāvja 
vietu, taču minētie pretendenti nepārstāv kādu no organizācijām. Padomes sēdes laikā tika aktualizēts 

jautājums par izmaiņām nolikumā, tika uzsvērta nepieciešamība izvērtēt šāda locekļu sadalījuma 

nepieciešamību, kā arī iespēju mainīt padomes locekļu skaitu.  

Sēdi turpina I.Krēmere, izklāstot 2023. gada plānus Mārupes novadā un atskatoties uz iepriekšējo gadu. 
I.Krēmere min iedzīvotāju skaitu novadā, kas uz 01.07.2022. ir 39 884. Iedzīvotāju skaitam novadā ir 

tendence pieaugt, un Mārupes novada iedzīvotāju vidējais vecums ir 33 gadi, tādējādi novads ierindojas 

jaunāko novadu vidū iedzīvotāju vecuma ziņā. Arī jauno reģistrēto uzņēmumu ir vairāk kā likvidēto2022. 
gadā Mārupes novadā ir reģistrēti vairāk kā 5 000 uzņēmumu, tādēļ droši varam apgalvot, ka uzņēmējdarbība 

novadā ir spēcīga. Turpinot, I.Krēmere stāsta par pagājušajā gadā stratēģijā apstiprināto un teritorijas 

plānojumā ietverto apkaimju pieeju, pie kuras šobrīd ir uzsākts darbs.  

I.Krēmere sniedz ieskatu šī gada pasākumu plānā. Turpinot prezentāciju, tiek izklāstīts par investīcijām, kas 
šobrīd ir provizoriskas, jo 2023. gada budžets vēl nav apstiprināts. Prezentācijas turpinājumā tiek stāstīts par 

2023. gada būvprojektiem, kurus šogad uzsāksim. I.Krēmere stāsta par labiekārtošanas projektiem. Izvēršas 

diskusija par atkritumu šķirošanas laukuma izbūvi lidostas tuvumā – vai tas neietekmēs putnu kustību 
lidostas apkārtnē. I.Krēmere turpina ar mārketinga projektu izklāstu, minot novada jaunās identitātes ar 

pupuķi un preču zīmes izstrādi, pilsētas ģerboņa un karoga izstrādi, novada simbolikas vides objekta un tērpa 

izstrādi, un jaunās novada video vizītkartes izstrādi. Prezentācija tiek turpināta ar stāstījumu par tūrisma 
projektiem.  

Attiecībā uz attīstību un plānošanu, I.Krēmere stāsta, ka esam teritorijas plānojuma izstrādes pirmās 

redakcijas beigu posmā. Šis projekts ir svarīgs arī uzņēmējdarbības attīstībai, jo ir virkne teritoriju, kurās ir 

jāiezīmē šie apbūves noteikumi un jāprecizē vai kā citādi jānodefinē. 

I.Krēmere turpina prezentāciju, izstāstot par ielu un ceļu infrastruktūras uzlabojumiem šajā gadā, un, 

turpinot, par plānotajiem meliorācijas projektiem. Vēl viens svarīgs jautājums novadā ir apgaismojums, par 

kuru arī tiek stāstīts.   

Turpinot sēdi, vārds tiek dots Mārupes novada deputātei un Kultūras nama direktorei I.Dūdumai, kura 

pastāsta par Dziesmu un deju svētkiem, kas ir šī gada lielākais notikums un kura ietvaros būs svētku gājiens 

– “Novada dižošanās”. Lai noformētu oriģinālu svētku gājienu, tiek uzrunāti uzņēmēji piedalīties gājiena 
vizuālajā noformējumā, atsūtot savu grafisko simbolu.  

Sēdi turpina uzņēmējdarbības speciāliste L.Ostrovska, izklāstot 2023.gada Uzņēmējdarbības plānā 

paredzētās aktivitātes. Šogad pirmo gadu tiks realizēts projekts “Skolēnu vasaras nodarbinātība 

uzņēmumos”.  Tālāk L.Ostrovska stāsta par 2023.gadā plānotajiem grantu konkursiem, kas arī šogad būs trīs 
– “Mammu bizness Mārupē”; sociālās uzņēmējdarbības grantu konkurss “Augšup”; grantu konkurss 

“(ie)dvesma”. L.Ostrovska turpina, stāstot par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Ar 2023. gada 

1. janvāri spēkā stājās grozījumi 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā”. L.Ostrovska min, ka, šobrīd ir 

izsludināta pieteikšanās skolēnu biznesa ideju konkursam, un šogad ir izmainīta pieteikšanās kārtība, ļaujot 

pieteikties visiem, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs vai arī tie, kuri ir deklarēti Mārupes 

novadā, bet mācās ārpus novada. L.Ostrovska apstiprina, ka šogad aprīlī ir plānots organizēt darba biržu 
klātienes formātā. Piedalīties tiks uzrunāti Mārupes novada uzņēmēji. Arī šogad tiks organizētas Uzņēmēju 

dienas, un norises periods būs oktobra vidus. Uzņēmēju dienu plānošana notiks, izveidojot darba grupas un 

piesaistot arī Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvjus.  

Prezentācijas turpinājumā L.Ostrovska stāsta par mobilo lietotni, kurai pagājušajā gadā tika izstrādāta jauna 

versija uzņēmējdarbības sadaļai, un šobrīd ir iespējams ievietot informāciju uzņēmumu katalogā, publicēt 

piedāvājumus, darba sludinājumus un aktuālās ziņas, kā arī norādīt savu atrašanās vietu kartē.  
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Turpinot par šī gada plāniem, L.Ostrovska uzskaita gadatirgus, kuri šogad ieplānoti Mārupes pašvaldības 

ēkas apkārtnē – 4.maijā, 21.jūnijā, 23.septembrī, 17.decembrī. Šajos tirdziņos tiek piedāvāts prioritāri 
piedalīties mājražotājiem un amatniekiem no Mārupes novada. Turpinot par Uzņēmējdarbības konsultatīvās 

padomes sēdēm, L.Ostrovska apgalvo, ka arī šogad tās tiks turpinātas un sasauktas četras reizes gadā reizi 

ceturksnī, un vēl ir plānot divi pieredzes apmaiņas braucieni. L.Ostrovska piemin, ka arī šogad piedalīsimies 
izstādē “Riga Food 2023”, kur tiks pārstāvēts arī Mārupes novada stends, mājražotāji būs aicināti pārstāvēt 

novada garšu kopīgā stendā.  

Kā stāsta L.Ostrovska, šogad tika aizsākta jauna tradīcija Ziņu lapas izveidē un izsūtīšanā novada 

uzņēmējiem. Lapa iznāks četras reizes gadā reizi ceturksnī, apkopojot uzņēmējiem interesējošas aktuālās 
ziņas. Ziņu lapa tika izsūtīta visai esošajai datu bāze un vēl sociālajos tīklos lūdzām uzņēmējus pieteikties 

Ziņu lapas saņemšanai.  

Noslēgumā L.Ostrovska stāsta par Tūrisma informācijas un amatu māju (turpmāk tekstā – TIAM). Viena no 
TIAM funkcijām šobrīd ir novada mājražotāju, amatnieku, mākslinieku darbu eksponēšana, kā arī telpas tiek 

piedāvātās novadnieku izstādēm un meistarklasēm.  

L.Ostrovska īsumā pastāsta, ka Uzņēmējdarbības jomā noris sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu projekta 

Support RPR-VEST ietvaros, kur uzsvars tiek likts uz uzņēmējdarbības speciālistu apmācībām, lai stiprinātu 
kapacitāti un veicinātu reģiona atpazīstamību.  

 

 
PIEŅEMTIE LĒMUMI:  

 

1. Veikt grozījumus Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes 
nolikumā; noorganizēt balsojumu pretendentu iekļaušanai padomes sastāvā.  

2. Tika prezentēts un apstiprināts 2023.gada Uzņēmējdarbības plāns. 

 

 
SĒDI BEIDZ: plkst.18.20 

 

  
 

 

 
 

 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Uzņēmējdarbības speciāliste  L.Ostrovska 

  


