Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.2
DATUMS: 2020.gada 29. jūnijā
SĒDE SĀKAS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis;
2. Dace Krastiņa, SIA “Avar Auto” pārstāve;
3. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja;
4. Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord”, pārstāvis;
5. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Dome, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante;
6. Jurijs Baibakovs, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
7. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;
8. Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs;
9. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve;
10. Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
11. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors;
12. Normunds Čiževskis, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
13. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs;
14. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors;
15. Laura Kulakova, Lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
16. Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve;
17. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis;
18. Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, komerciālā departamenta direktors,
valdes loceklis;
19. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis.
PIEAICINĀTIE (piedalās)
1. Ilze Žunde, Mārupes novada Dome, Sabiedrisko attiecību speciāliste.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Informācija par biedrības “Mārupes uzņēmēji” jauno valdi (ziņo L.Kulakova);
2. Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” jauno pārstāvju ievēlēšana Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvās padomes sastāvā;
3. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
pārvēlēšana;
4. Mārupes novada reformas aktualitātes – izsludinātais “Administratīvi teritoriju un apdzīvoto
vietu likums”, pilsētas statuss Mārupei un Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu apspriešana (ziņo I.Krēmere);
5. ”Mārupes novada uzņēmēju dienas 2020” – plānotās aktualitātes (ziņo J.Kursiša);
6. Citi aktuālie jautājumi:
 Konkurss “Sējējs 2020” – kandidātu izskatīšana izvirzītajām nominācijām. Konkursa
nolikumu skatīt šeit: https://www.sejejs.lv/sejejs-2020/nolikums/;
 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu – vai braucam šogad rudenī, vai pārceļam
uz nākamā gada pavasari?
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NORISE
Sēdi atklāj J.Kursiša, iepazīstina ar sēdes dienas kārtību.
1.Informācija par biedrības “Mārupes uzņēmēji” jauno valdi
L.Kulakova informē, ka 2020.gada 7.aprīlī notika biedrības “Mārupes uzņēmēji” jaunās valdes
vēlēšanas un par biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta lidostas "Rīga"
komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova. J.Kursiša aicina pāriet uz nākamo jautājumu.
2.Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” jauno pārstāvju ievēlēšana Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvās padomes sastāvā
J.Kursiša informē klātesošos, ka 2020. gada 4. jūnijā Mārupes novada domē tika saņemts
iesniegums Nr. 2019/2 no biedrības “Mārupes uzņēmēji” par biedrības pārstāvju maiņu
konsultatīvajās padomēs. Iesniegumā tiek minēts, ka Biedrība “Mārupes Uzņēmēji” 2020.gada
7.aprīļa valdes sēdē ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām Biedrības pārstāvniecībā Mārupes novada
domes konsultatīvajās padomēs un nolēmusi veikt šādas izmaiņas - atsaukt Kristapu Beķeri un
noteikt, ka Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē Biedrību pārstāv valdes priekšsēdētāja
Laura Kulakova.
Saskaņā ar 2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmumu Nr.33 “Par Mārupes novada
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” J.Kursiša aicina balsot
par jauna pārstāvja uzņemšanu uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē biedrības
“Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāju Lauru Kulakovu.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, M.Bojārs, K.Ločs, P.Pikše, I.Krēmere, J.Kursiša,
N.Čiževskis, J.Baibakovs, K.Priedenfelde, A.Ozoliņa, I.Ābele, S.Jeromanova-Maura, K.Bodnieks,
L.Līvzinieks, D.Krastiņa, nolemj: saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta biedrības
“Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Laura Kulakova.
Nolemts: atklāti balsojot ar 14 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek
ievēlēta biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Laura Kulakova.
3.Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
pārvēlēšana
J.Kursiša informē, ka saskaņā ar nolikumu, katru gadu tiek pārvēlēts Uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. I.Kursiša min, ka pagājušā gadā
par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve Silva Jeromanova
– Maura un par padomes priekšsēdētāja vietnieku Normunds Čiževskis. Padomes locekļi izsaka
priekšlikumu atstāt par padomes priekšsēdētāju biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Silvu
Jeromanovu – Mauru un par padomes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Čiževski.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, M.Bojārs, K.Ločs, P.Pikše, I.Krēmere, J.Kursiša,
N.Čiževskis, J.Baibakovs, K.Priedenfelde, A.Ozoliņa, I.Ābele, S.Jeromanova-Maura, K.Bodnieks,
L.Līvzinieks, D.Krastiņa, nolemj: saskaņā ar padomes nolikumu par padomes priekšsēdētāju ievēl
biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Silvu Jeromanovu – Mauru.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, M.Bojārs, K.Ločs, P.Pikše, I.Krēmere, J.Kursiša,
N.Čiževskis, J.Baibakovs, K.Priedenfelde, A.Ozoliņa, I.Ābele, S.Jeromanova-Maura, K.Bodnieks,
L.Līvzinieks, D.Krastiņa, nolemj: saskaņā ar padomes nolikumu par padomes priekšsēdētāju
vietnieku ievēl biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Normundu Čiževski.
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Nolemts:
atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, saskaņā ar padomes nolikumu par padomes
priekšsēdētāju ievēl biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Silvu Jeromanovu – Mauru;
atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, saskaņā ar padomes nolikumu par padomes
priekšsēdētāju vietnieku ievēl biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Normundu Čiževski.
4.Mārupes novada reformas aktualitātes – izsludinātais “Administratīvi teritoriju un
apdzīvoto vietu likums”, pilsētas statuss Mārupei un Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.-2026. gadam grozījumu apspriešana
I.Krēmere informē par uzsāktajiem projektiem, kuriem ir piešķirts aizņēmums. Šie objekti ir
Bērnudārzs Jaunmārupē un Kohēzijas fonda projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā,
4. kārta”. Kohēzijas fonda projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ir
paredzēts, ka pa maģistrālajām ielām tiks izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli un pašvaldība ir radusi
iespēju piesaistīt aizņēmumu 300 000 EUR apmērā (I kārta) uz specifiskiem nosacījumiem t.i.
līdzfinansējumam mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes
sistēmām tikai tajās ielās, kurās ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un kanalizācijas vads
Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros. Kā arī
infrastruktūras attīstībai ir apstiprināti pieci ielu pārbūves projekti - Dāliju ielā, Prūšu ielā,
Skaņākalna ielā, Rožleju ielā un Palēju ielas otrā kārtā.
Tālāk I.Krēmere turpina par pilsētas statusu, Saeima 2.jūnijā saistībā ar administratīvi teritoriālās
reformas veikšanu atbalstīja Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas ieceri no
2022.gada 1.jūlija Mārupes ciemam piešķirt pilsētas statusu. Lēmums pieņemts, neskatoties uz
Mārupes novada domes pausto viedokli un vēlmi saglabāt Mārupes ciemam esošo statusu. Lai kļūtu
par pilsētu ir vēl virkne pamatojošu dokumentu jāiesniedz, kā arī ir jāprecizē iespējamās Mārupes
robežas. Līdz ar to, ka ministrijām vēl nav īsti skaidrs kādus dokumentus ir nepieciešams
pašvaldībām iesniegt, tad šobrīd nogaidām un skatāmies, kādas tālākās vadlīnijas sniegs ministrija.
I.Krēmere piebilst, ka šobrīd gan turpinām teritorijas grozījumus un 6. jūlijā organizējām trešo
publisko apspriešanu. Ņemot vērā visu iesniegumu skaitu – esam informējuši iedzīvotājus ka tiks
izstrādāta 4. redakcija. Ļoti ceram, ka līdz gada beigām ar TP (teritorijas plānojuma) 4.redakciju
tiksim galā.
Tiek izteikts jautājums par novadu apvienošanu un kā notiks novadu apvienošanas process uz ko
tika sniegta atbilde, ka tiks veidota jauna starpnovadu komisija, kas sāks darbu pie jauna Mārupes
novada izveidošanas. Līdz ar to pēc Mārupes novada izveidošanas tiks precizēti jauni plānošanas
dokumenti.
Tiek uzdots jautājums – vai mainīsies kadastrālās vērtības iegūstot pilsētas statusu, uz ko tiek
sniegta atbilde, ka kadastrālā vērtības mainīsies, dažviet Mārupe 6x. Kā viens no ieguvumiem,
iegūstot pilsētas statusu tiek minēts, tas, ka iespējams, vairāk būs pieejams ES projektu
līdzfinansējums. Kā vēl būtiskas izmaiņas tiek minētas, ka mainīsies lauksaimniecības zemju tirgus
cenas, kā arī pedagogiem iespējams samazināsies algas. Baigos ieguvumus mēs neredzam. Deputāti
bija vienbalsīgi pret pilsētas statusu.
5.”Mārupes novada uzņēmēju dienas 2020” – plānotās aktualitātes
J.Kursiša informē, ka Mārupes novada uzņēmēju dienas netiek atliktas, plānots, ka tās būs nedēļā,
kas ir no 12. – 16.oktobrim. Zinām ka ne visas ierastās aktivitātes šoreiz tiks realizētas, īpaši tās, kur
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ir iesaistīti skolēni. Bet var plānot ieviest jaunas aktivitātes, piemēram, semināru – uzņēmēju
pieredze (plusi un mīnusi) COVID - 19 ārkārtas situācijas laikā .
Diskusija – tiek ierosināts uzņēmēju dienu ietvaros integrēt aktivitāti – uzņēmēju sarunas “Rīta
kafija uzņēmējiem”, kur uzaicinātu jaunos uzņēmējus. J.Kursiša lūdz iesūtīt padomes pārstāvjus
viņiem zināmus jaunos uzņēmējus, kuri varētu piedalīties šādā aktivitātē. J.Kursiša precizē, ka ne
tikai jaunus uzņēmējus ir paredzēts aicināt, bet arī tādus, kas ir novadā, bet līdz šim vēl nav atklāti
un par viņiem ir maz informācijas, kā arī tādus, kas ir interesanti ar savu uzņēmējdarbības veidu, vai
labiem rezultatīviem rādītājiem. Nepieciešams visiem padomes pārstāvjiem padomāt un iesniegt
priekšlikumus, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties uzņēmumus. Papildus tiek aicināts padomes
pārstāvjus padomāt un iesniegt priekšlikumus par citām aktivitātēm, ko īstenot uzņēmēju dienas
ietvaros.
6.Citi aktuālie jautājumi:
J.Kursiša informē, ka šogad notiks konkurss “Sējējs 2020”, šobrīd notiek kandidātu izskatīšana
izvirzītajām nominācijām. Konkursa nolikums ir pieejams mājaslapā: https://www.sejejs.lv/sejejs2020/nolikums/. J.Kursiša lūdz visiem padomes pārstāvjiem līdz 03.07. iesūtīt potenciālos
konkursa kandidātus. Diskusijas rezultātā nolemj, ka iesūtītos priekšlikumus par konkursa
dalībniekiem izskatīs un virzīs uz konkursu biedrība “Mārupes uzņēmēji”.
Par plānoto pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonu – J.Kursiša uzdod jautājumu, kad būtu
vēlme doties pieredzes apmaiņas braucienā, jo iepriekš plānotais tika atcelts izsludinātās ārkārtas
situācijas dēļ. Vai braucam šogad rudenī, vai pārceļam uz nākamā gada pavasari?
Diskusija – tiek izteikts ierosinājums š.g. rudenī doties uz Ogri un nākamā gada pavasarī uz
Madonu. Pieredzes apmaiņas braucienu uz Ogri varam organizēt septembrī vai oktobrī. J.Kursiša,
izsaka divus datumus, septembrī – 18.septembris, 25.septembris.
Nolemts: pieredzes apmaiņas braucienu organizēt š.g. septembrī uz Ogri un pavasarī uz
Madonu.
SĒDI BEIDZ: plkst.18:00
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par” saskaņā ar padomes nolikumu padomē tiek ievēlēta
biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Laura Kulakova;
2. Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, saskaņā ar padomes nolikumu par padomes
priekšsēdētāju ievēl biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Silvu Jeromanovu – Mauru;
3. Atklāti balsojot ar 14 balsīm “par”, saskaņā ar padomes nolikumu par padomes
priekšsēdētāju vietnieku ievēl biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi Normundu Čiževski;
4. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēt š.g. septembrī uz Ogri un pavasarī uz Madonu.
PIELIKUMS:
Biedrības “Mārupes uzņēmēji” 2020. gada 4. jūnija iesniegums par biedrības pārstāvju maiņu
konsultatīvajās padomēs.
Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde dalībnieku parakstu lapa.
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja:

S.Jeromanova-Maura
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