Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.3

DATUMS: 2017.gada 25.septembris
SĒDE SĀKAS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības komitejas vadītājs
Liena Ādamsone, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante
Normunds Čiževskis, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
Jurijs Baibakovs, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis
Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies):
1.
2.
3.
4.
5.

Ivars Punculis, Mārupes novada Domes izpilddirektors
Evita Sondore, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
Klinta Priedenfelde, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
Elīna Brese, Biedrība “Radīts Mārupē” pārstāvis
Žanete Rušeniece, Biedrība “Radīts Mārupē” pārstāvis

PIEAICINĀTIE (piedalās)
1. Kristaps Lešinskis, Banku augstskolas docents
2. Banku augstskolas 3.kursa studenti - Arvis Grinbergs, Jānis Nātra un Varis Prudņikovs
NORISE
2017.gada 5.aprīļa Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdē tika ievēlēta jaunā padome. Uz
padomes sēdi tika aicināti ierasties iepriekšējās padomes pārstāvji, lai piedāvātu turpināt dalību
konsultatīvās padomes sastāvā. Ņemot vērā to, ka daži no pārstāvjiem nevarēja ierasties uz
iepriekšējo padomes sēdi, bet bija izteikuši vēlmi turpināt dalību padomē, sēdi nepieciešams sākt
ar padomes pārstāvju ievēlēšanu. Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un
izslēgšanu no padomes veic pati padome, kas notiek balsojot.
Notiek padomes ievēlēšana. Padomes sastāvā esošie dalībnieki ievēl pārējos padomes dalībniekus:
Atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” M.Bojārs, P.Pikše, I.Krēmere, L.Ādamsone, I.Ābele,
N.Čiževskis, J.Baibakovs un S.Jeromanova-Maura nolemj:
saskaņā ar nolikuma 9.7.punktā minēto padomē ir ievēlēti šādi padomes dalībnieki:
1. Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvis – Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā
lidosta “Rīga”” komerciālā departamenta direktors, Vitālijs Aišpurs, SIA “ARCUS
ELEKTRONICA” un Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis
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Padomes sēdi turpina padomes priekšsēdētāja I.Ābele, kas informē par darba kārtībā izskatāmiem
jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Uzņēmēju dienas Mārupē 19. un 27.oktobrī; (ziņo L.Ādamsone)
2. Banku augstskolas pētījums Mārupē par jauniešu gatavību veikt uzņēmējdarbību; (ziņo
Banku augstskolas studenti un pētījuma darba vadītājs K.Lešinskis)
3. Par NUTS reģioniem (Eiropas fondu intensitāti); (ziņo P.Pikše un J.Baibakovs)
4. Plieņciema ielas jautājums. (ziņo J.Baibakovs)
NORISE
Darba kārtības 1.jautājums – Uzņēmēju dienas, kas notiks 19. un 27.oktobrī, (ziņo L.Ādamsone)
(prezentācija pievienota pielikumā)
Informē, ka Uzņēmēju dienas norisināsies divās dienās – 19.oktobrī un 27.oktobrī.
19. oktobra programmā paredzēts - no plkst. 9.00 – 13.00 Mārupes skolu vecāko klašu audzēkņu
mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, lai paplašinātu jauniešu redzesloku par darbu dažādās
nozarēs un darba iespējām.
27. oktobra programmā paredzēts:
1) plkst.9.00 – 11.00 norisināsies seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība. Iespējas un izaicinājumi”.
Jaunmārupē, Sabiedriskajā ēkā /Mazcenas bibliotēkā. Uz semināru ir uzaicināta Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlande, NEW DOOR pārstāvji un citi sociālie
uzņēmēji.
2) plkst. 13.00 – 15.00, VAS ”Starptautiskajā lidostā “Rīga””, Mārupes skolēnu mācību
uzņēmumu izstādes atklāšana.
3) plkst. 18.00 – 22.00, Mārupes kultūras namā, Mārupes uzņēmēju dienas vakara pasākums
Vakara vadītājs – Armands Simsons.
Pieteikšanās semināram un uzņēmēju dienas vakara pasākumam līdz 20. oktobrim:
http://ej.uz/uznemejudiena2017
Darba kārtības 2.jautājums – Banku augstskolas pētījums par Mārupes jauniešu gatavību veikt
uzņēmējdarbību; (ziņo Bankas augstskolas studenti un pētījuma darba vadītājs K.Lešinskis),
(prezentācija pievienota pielikumā)
Informē, ka Banku augstskolas 3.kursa studenti ir veikuši lietišķo pētījumu - Uzņēmējdarbības
uzsākšanas vēlme, iespējas un problēmas Mārupes novada jauniešiem.
Mārupes novadā anketēšana tika veikta Mārupes vidusskolā, anketēto respondentu skaits - 55, kas
bija 10–12.klases skolēni ar padziļinātu ekonomikas un komerczinību apguvi. Anketēšanas periods
2017.gads, no 19.februāra līdz 01.martam. Paralēli tika anketēti Saldus vidusskolas vispārējās
izglītības programmas (bez padziļināta virziena) 10–12.klases skolēni, kopējais respondentu skaits
– 39.
Lietišķā pētījuma galvenie secinājumi:
1) Mārupes vidusskola veicina jauniešu interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodrošinot
vidusskolas klases ar uzņēmējdarbības novirzienu darbību;
2) pēc vairākām dažādu speciālistu intervijām tika secināts, ka:
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a) jauniešu vidū ir redzams motivācijas trūkums, jo uzņēmējdarbības klases
skolēniem idejas ir interesantas, bet pēc studiju programmas beigām ideju īstenošana
netiek turpināta;
b) mācoties komerczinību programmā, savu atbalstu un padomu jauniešiem sniedz
Mārupes uzņēmēju biedrība, kura ikdienā saskaras ar dažādu problēmjautājumu
risināšanu biznesa vidē;
c) labus rezultātus uzrāda jaunā inkubatoru programma. Jau pirmajā uzsaukumā
piedalījās un tika uzņemti 5 jaunie uzņēmēji Jūrmalas biznesa inkubatorā;
d) pašvaldība iespēju robežās palīdz uzņēmējiem un cenšas radīt labvēlīgu
uzņēmējdarbības vidi;
e) Mārupes novada uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Mārupes vidusskolas klasi ar
uzņēmējdarbības novirzienu veicina jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā.
3) Mārupes vidusskolas uzņēmējdarbības klases skolnieki uzskata, ka ir zinošāki par to, kā
uzsākt uzņēmējdarbību, nekā skolnieki no Saldus vidusskolas;
4) aptuveni trešdaļa no uzņēmējdarbības klases skolniekiem jau tagad zina, ka savu nākotni
vēlētos saistīt ar uzņēmējdarbību;
5) pieprasītākās nākotnes uzņēmējdarbības sfēras, kurās skolēni, iespējams veiks
uzņēmējdarbību, būs restorānu, bāru, ēdināšanas un izklaides, informācijas tehnoloģiju
un preču ražošanas nozares;
6) Mārupes novadam ir labi attīstīta transporta un satiksmes infrastruktūra, kas ir liels
ieguvums, lai jaunie uzņēmēji uzsāktu / veiktu savu uzņēmējdarbību Mārupes novadā;
7) Mārupes novadā ir vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums, kas ir veicinājis jaunu
izglītības iestāžu rašanos un esošo attīstību, tādējādi nākotnē pieaugs potenciālo
darbinieku skaits Mārupes uzņēmumos;
8) iespējams, radīt pieejamas telpas jauniem uzņēmumiem Mārupē un Jaunmārupē jauno
uzņēmumu attīstībai. Izveidot Mārupes novadā savu biznesa inkubatoru, piesaistot
finansējumu no Eiropas struktūrfonda līdzfinansējuma programmām.
Lietišķā pētījuma izstrādātāju piedāvātie priekšlikumi:
1) Mārupes vidusskolai būtu ieteicams vidusskolas jauniešiem nodrošināt tikšanās reizes ar
absolventiem, kuri beiguši Mārupes vidusskolu (ieteicams, klasi ar uzņēmējdarbības
novirzienu) un nodarbojas ar uzņēmējdarbību, lai jaunieši gūtu reālu priekšstatu par
uzņēmējdarbības uzsācēju problēmām, iespējām, pieredzi, kā arī iepazītu veiksmes stāstus
no sev līdzīgiem jauniešiem;
2) iespējams, radīt pieejamas telpas jauniem uzņēmumiem Mārupē un Jaunmārupē jauno
uzņēmumu attīstībai. Izveidot Mārupes novadā savu biznesa inkubatoru, piesaistot
finansējumu no Eiropas struktūrfonda līdzfinansējuma programmām;
3) skolēnu e-klasē izveidot sadaļu par pieejamajiem jauno uzņēmēju atbalsta instrumentiem,
jo liela daļa (19 respondenti) norādīja, ka viņi nav informēti par pieejamajiem atbalsta
pasākumiem;
4) būtu nepieciešams motivēt ar atbalsta formām jauniešus, kuri guvuši sasniegumus
Bizness 24h vai Junior Achievment Latvia skolēnu mācību uzņēmumu programmā, lai
tiktu virzīti un attīstīti iesāktie projekti;
5) lai jauniešu interese par IT uzņēmumu radīšanu neapsīktu, Mārupes novada domei
sadarbībā ar “Startin.LV“ (Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija) un LIAA jāpārdomā
iespēja veidot “biznesa hakatonus”, kur jaunieši ar interesi par uzņēmējdarbību satiktu
cilvēkus ar specializāciju IT jomā, tādā veidā iedrošinot jaunos uzņēmējus izmēģināt
spēkus šajā biznesā;
6) lai jaunieši attīstītu un sekmīgi īstenotu iesāktās biznesa idejas, nepieciešams stiprināt
sadarbību ar Mārupes Uzņēmēju biedrību, izsverot mentoringa un cita veida atbalsta
iespējas.
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Ierosina:
Lietišķā pētījuma rezultātus prezentēt arī Mārupes vidusskolā un Saldus vidusskolā - skolas
vadībai, skolotājiem un skolēniem. Lietišķā pētījuma pilno versiju un prezentāciju ievietot skolēnu
e-klasē, lai ar darbu varētu iepazīties gan skolēni, gan vecāki.
Darba kārtības 3.jautājums – Par NUTS reģioniem (Eiropas fondu intensitāti), (ziņo P. Pikše
un J.Baibakovs)
Informē, ka partija “Latvijai un Ventspilij” kopā ar Zaļo un zemnieku savienības A.Lemberga
personā ir izteikuši vēlmi tekošā plānošanas periodā pārdalīt Latvijas reģionus – sadalīt tos divos
līmeņos Rīga kopā ar Pierīgu un visi pārējie Latvijas reģioni, kas nozīmē, ka Mārupe tiktu vērtēta
kopā ar Rīgu. Attiecīgi, ja tiek vērtēti šādā veidā reģioni, atsevišķā nodalītā reģiona – visas Latvijas
reģioni, izņemto Rīgu un Pierīgu, rādītāji krītas - mazāk attīstītāka, sliktāki apstākļi, kas nozīmē,
ka šim reģionam vēl vairāk pienāksies ES atbalsta fondi pēc zināmajiem un vērtētajiem kritērijiem.
Eiropas Savienība Latviju vērtē kā vienu reģionu, lai piešķirtu ES atbalsta finansējumu.
Sakarā ar šo biedrība “Mārupes uzņēmēji” šī gada jūnijā nosūtīja iesniegumu Eiropas Savienības
komisijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstība ministrijai ar lūgumu sniegt skaidrojumu par šo ideju un to ietekmi uz Mārupes novadu.
Biedrība “Mārupes uzņēmēji” ir norādījuši, ka šajā idejā ir vēlme būt par sociālo partneri. Visas
ministrijas ir sniegušas atbildi pēc būtības, bet katras ministrijas skaidrojums ir atšķirīgs un
atsaucas viena uz otru. No Eiropas Savienības komisijas ir saņemta starp atbilde, ka atbildei ir
nepieciešama informācija no Briseles.
Informē, ka Latvijā ir seši statistiskie reģioni (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale, kas arī pēc
plānošanas reģiona tā ir sadalīti un vēl Rīga un Pierīga), kas tika izveidoti, balstoties uz Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS)
izveidi ietvertajiem pamatprincipiem. Šī regula ir tieši attiecināma uz visām Eiropas Savienības
dalībvalstīm. Šī hierarhiskā trīs līmeņu klasifikācija veidota, lai nodrošinātu teritoriālo vienību
vienotu iedalījumu ES reģionālās statistikas mērķiem. Regulas pielikumos ir nosauktas statistisko
teritoriālo vienību klasifikatora līmeņu teritorijas un to kodi. Dalījuma NUTS līmeņos galvenais
kritērijs ir iedzīvotāju skaits attiecīgajā teritorijā: NUTS 1, 2 un 3. NUTS klasifikācija tiek
pārskatīta reizi 3 gados uz doto brīdi spēkā ir 2016.-2019.gada sadalījums. Šobrīd visa Latvija ir
sadalīta NUTS 1 un 2 reģions.
Priekšlikumus nākamajam teritorijas plānošanas sadalījumam, kas būs NUTS 2019, var virzīt
2019.gadā un konsultācijas varētu sākties 2018.gada vidū. Ja tagad tiek izvirzīts kāds līdzīgs
ierosinājums, tad tuvākais laiks, kad varētu apstiprināt ir 2019.gads, stāties spēkā 2021.gads un
ietekme varētu būt 2028.gads.
Ierosina:
Sekot līdzi Ministra kabineta noteikumu grozījumiem, iesaistoties gan Mārupes pašvaldībai, gan
biedrībai “Mārupes uzņēmēji”.
5. Darba kārtības 4.jautājums – Plieņciema ielas jautājums. (ziņo J.Baibakovs)
Informē, ka biedrībā “Mārupes uzņēmēji” pēc palīdzības ir griezies uzņēmums SIA “Rolling” ar
lūgumu izskatīt Plieņciema ielas uzlabošanas iespējas, norādot divas problēmas – gājēju celiņa
neesamība un ļoti neveiksmīgi, bet vēsturiski izveidotais piecu staru krustojums. Ir zināms, ka iela
ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” īpašumā. Doma ir savākt pēc iespējas vairāk informāciju par šo lietu,
tādā veidā norādot, ka tas ir ļoti aktuāli un nodot šo informāciju VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai šo
jautājumu risināšanu izvērtētu kā prioritāru. Ir apzinātas arī citas institūcijas, lai veicinātu šīs
problēmas risināšanu. Ir zināms, ka šīs ielas rekonstrukcijai ir izstrādāts projekts, kur ir paredzēts
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krustojumā izbūvēt apļveida krustojumu un arī gājēju celiņu Plieņciemu ielā. Lai veiksmīgāk
virzītos risinājumam biedrība “Mārupes uzņēmēji” plāno sagatavot iesniegumu ar projektu, kurā
tiks atspoguļota līdz šim iegūtā informācija un rosinājums pēc iespējas ātrāk un efektīvāk rast
risinājumu. Plānots apzināt arī citus komersantus, kam tas būtu aktuāli ar piedāvājumu pievienoties
jautājumu risināšanai. Būtu nepieciešama arī informācija un dati no Mārupes pašvaldības.
Nolemj:
Biedrība “Mārupes uzņēmēji” raksta VAS “Latvijas Valsts ceļi” vēstuli, Mārupes pašvaldība
papildus sniedz attiecīgās situācijas skaidrojumu, nostāju un atbalstu. Mārupes pašvaldība iesniedz
biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvim J.Baibakovam informāciju par komersantiem, kas ir
zemes īpašnieki – juridiskās adreses, to izdarot 2 nedēļu laikā.
PIELIKUMĀ:
1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
2. Prezentācija – Mārupes novada uzņēmēju dienas;
3. Prezentācija – Lietišķais pētījums “Uzņēmējdarbības uzsākšanas vēlme, iespējas un
problēmas Mārupes novada jauniešiem”.
SĒDI BEIDZ: plkst.18:00
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

J.Kursiša

Padomes priekšsēdētāja

I.Ābele
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