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Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 

DATUMS: 2020.gada 3. februārī 

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. Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve; 

3. Dace Krastiņa, SIA “Avar Auto” pārstāve; 

4. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis; 

5. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja; 

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

7. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Dome, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante; 

8. Jurijs Baibakovs, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;  

9. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;  

10. Kristaps Beķeris, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs; 

11. Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs; 

12. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve; 

13. Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis; 

14. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors; 

15. Normunds Čiževskis, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis.  

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 
16. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs; 

17. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors; 

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

loceklis; 

19. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis. 

 
 

PIEAICINĀTIE (piedalās) 
1. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece; 

2. Laura Karnīte, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Komunikācijas vienības vadītāja. 

  

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Mārupes novada Domes 2020.gada investīcijas un budžets. “Mārupes novada attīstības programma 

2020. – 2026.gadam” virzība un ieviešana (ziņo I.Krēmere); 

2. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes 2020.gadā (ziņo K.Beķeris); 

3. Biedrības “Biznesa Vēstniecība” plāni un aktivitātes 2020.gadā (ziņo S.Jeromanova–Maura); 

4. Biedrības “Pierīgas Partnerība” aktualitātes un jaunumi 2020.gadā (ziņo A.Lukjanceva); 

5. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2020.gadā un plāna 

apstiprināšana (ziņo J.Kursiša); 

6. Konkurss “Mammu bizness Mārupē” – komisijas sastāvs (uzņēmēju iesaiste), konkursa termiņi u.c. 

(ziņo J.Kursiša);  

7. Citi aktuālie jautājumi.  
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NORISE  

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

1. Mārupes novada Domes 2020.gada investīcijas un budžets. “Mārupes novada 

attīstības programma 2020. – 2026.gadam” virzība un ieviešana (ziņo I.Krēmere) 

I.Krēmere iepazīstina ar pirmo darba kārtības jautājumu Mārupes novada Domes 2020.gada 

investīcijas un budžets. “Mārupes novada attīstības programma 2020. – 2026.gadam” virzība un ieviešana, 

kur iepazīstina ar Mārupes novada Domes budžetu 2020. gadam un investīciju sadalījumu 2020. gadā. 

Akcentē galvenās investīcijas, kuras tiks realizētas 2020. gadā. Iepazīstina ar attīstības dokumentu – 

Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam un Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam grozījumu 

izstrādes virzību. Attīstības programma 2020.-2026.gadam izstrādē šobrīd ir noslēgusies publiskā 

apspriešana, tiek gaidīts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējumu. Vides pārskats. Attīstības programmu 2020. – 2026. gadam plānots apstiprināt 2020. gada 

februāra sēdē. Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumus atcēla VARAM un ir 

nolemts par 3. pilnveidotās redakcijas izstrādi.  Publiskā apspriešana plānota marta mēnesī. Teritorijas 

plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumus plānots apstiprināt aprīļa domes sēdē. 

Tiek izteikts lūgums uzņēmējiem, vērst uzmanību, ka arī Mārupes uzņēmējiem ir nozīmīga šo 

dokumentu apstiprināšana un nepieciešamība. Iepazīstina ar projektiem, kuru realizācija plānota 2020. gadā. 

Informē, ka pašvaldība ir sākusi darbu pie ĢIS (ģeotelpiskās informācijas sistēmas) ieviešanas, kas būs kā 

rīks pašvaldības speciālistiem un vēlāk pēc ĢIS sistēmas testēšanas, atsevišķi ĢIS dati tiks nodoti 

uzņēmējiem un Mārupes iedzīvotājiem lietošanā.  

 

2. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes 2020.gadā (ziņo K.Beķeris) 

 
K.Beķeris biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis iepazīstina ar sēdes otro dienas kārtības 

jautājumu. Kā viena no galvenajām aktivitātēm, kas iezīmējas 2020. gadā ir veicināt atgriezeniskās saites 

nodrošināšanu starp sadarbības partneriem t.sk. Mārupes uzņēmēju biedrību un pašvaldību, un Latvijas 

rūpniecības un tirdzniecības kameru un  Pierīgas partnerību. Uzņēmēju brokastis, uz kurām aicinām arī 

pašvaldības pārstāvjus, lai veicinātu sarunas neformālā gaisotnē. Notiks pasākumi “Par divām stundām 

zinošāks” un kontaktstunda – “Biedrs pazīsts biedru”. Turpinās izdot “Uzņēmēju vēstis” – iespējams 

izpildījums mainīsies, bet tas vēl tiks precizēts. Sadarbībā ar Domi tiks organizētas uzņēmēju dienas, 

pavasara talka utt. Uzņēmēju aicināšana uz skolām kā vieslektoriem – šobrīd norit darbs pie programmas 

izveidošanas. Strādājam pie komunikācijas, lai būtu pieejama informācija par aktivitātēm. Vēlamies vairāk 

sadarboties ar Domi, nodrošinot savstarpēju sadarbību un atgriezenisko saiti par brīvo/pieejamo īpašumu 

statusu.  Daudziem uzņēmējiem nav īsti saprotams, kur ir brīvās zemes, vietas, kur varētu attīstīt 

uzņēmējdarbību.  

 

Diskusija – Par “Mārupes vēstis” avīzi, līdz ar to, ka avīzē neievietojam reklāmu, nepārkāpjam 

likumu. Tiešās reklāmas pieklājīgi atsakām. Tiek precizēta informācija par pasākumu “Lielā talka” -  

pašvaldība šogad neorganizēs šādu pasākumu, bet sniegs tehnisko palīdzību / atbalstu (kādu materiālu 

sagādē, savāktu atkritumu aizvešana u.c.) talkas iniciatoriem un atbalstītājiem. 

Turpinot diskusiju par “brīvajām zemēm” Mārupes attīstībai, kur būtu iespēja uzņēmējiem attīstīties, 

no pašvaldības puses, tāda vieta ir Tīraines dārzi, kur ir izstrādāts lokālplānojums “Sportam un aktīvai atpūtai 

paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā” 

https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupes_Sporta_LKPL_PR%20(3).pdf 

No pašvaldības puses tiek izteikts aicinājums sākumā izrunāt jautājumu par “brīvajām zemēm un 

potenciālajām vietām uzņēmējdarbībai” uzņēmēju vidū, kā arī apkopojot šo informāciju  griezties pie 

pašvaldības speciālistiem pirmdienās un ceturtdienās pieņemamajos laikos, lai noskaidrotu un precizētu  

uzņēmējdarbībai atbilstošās teritorijas attīstību, komunikāciju izbūvi u.c. Nav izslēgtas arī individuālas 

konsultācijas, ja tas ir nepieciešams. Tai pat laikā jāsaprot, ka pašvaldība neapkopo tirgū pieejamās “brīvās 

zemes” uzņēmējdarbības attīstībai. Pašas pašvaldības rīcībā nav brīvu zemes gabalu nomai vai pārdošanai, 

ko piedāvāt uzņēmējiem. 

 

 

https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupes_Sporta_LKPL_PR%20(3).pdf
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3. Biedrības “Biznesa Vēstniecība” plāni un aktivitātes 2020.gadā (ziņo S.Jeromanova–

Maura) 
 

S.Jeromanova–Maura biedrības “Biznesa Vēstniecība” pārstāve iepazīstina ar trešo dienas kārtības 

jautājumu par 2020. gada plāniem un aktivitātēm. Ir paredzētas vairākas aktivitātes, Prāta spēles, kas notiks 

katru mēnesi, izņemot vasaras periodu. “Dzīvā bibliotēka” ietvaros (iedzīvotāju izglītošanas pasākums – 

tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem) paredzētas aptuveni 6 tikšanās, kas iespējams notiks projektu 

konkursa ietvaros “Mārupe mūsu mājas”. Piedalīsimies un sadarbosimies ar Mārupes novada Domi 

Uzņēmēju dienās. Neveiksmes stāstu vakari, kas ir paredzēti vismaz trīs šajā gadā. Paredzētas vairākas 

apmācības pieaugušajiem. Biznesa vēstniecībā piedāvā arī individuālas konsultācijas pie vairākiem 

speciālistiem, par dažādām tēmām. Notiks tirdziņi un pasākums “Citāda skola”. Tiks veidots koncepta 

veikaliņš uzņēmuma “Silja” telpās. Tiks organizētas tematiskās brokastis, tīklošanās, kad, piemēram, tiks 

uzaicināti vairāki interjera dizaineri, kuri prezentē sevi un uzņēmējs izvēlas vienu ar kuru sadarboties, 

konsultēties. J.Baibakovs piebilst, ka būtu nopietni jāizvērtē speciālistu/ profesionāļu izvēle šādam 

pasākumam. S.Jeromanova–Maura turpina iepazīstināt ar jaunu priekšlikumu, ko piedāvātu biedrības 

“Līdere” pārstāvji, organizēt slēgtu pasākumu Mārupes uzņēmējām, pasākumā akcentējot galvenās vērtības, 

kas piemīt Mārupes uzņēmējām.  

 

4. Biedrības “Pierīgas Partnerība” aktualitātes un jaunumi 2020.gadā (ziņo A.Lukjanceva) 
 

A.Lukjanceva biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāve iepazīstina ar dienas kārtības ceturto 

jautājumu par  plānotajām aktualitātēm un jaunumiem 2020.gadā “Pierīgas Partnerībā”. Pierīgas partnerība 

apgūst atlikušo finansējumu šim plānošanas periodam. Lielākā prioritāte ir saprast – kas būs nākamajā ES 

finanšu plānošanas periodā. Pierīgas partnerība izziņo informāciju par Dižprojektu konkursu 2019. 

Iedzīvotāju skaits novadā pārsniedz 50% darbspējīgo, kuri brauc uz Rīgu strādāt, tas šobrīd ir kritērijs, lai 

šiem novadiem Lauku attīstības programmas finansējums nebūtu pieejams. Līdz ar to Pierīgas partnerība 

aicina visus uzņēmējus uz tikšanos, lai februārī kopā ar Zemkopības ministriju diskutētu par iespējamajiem 

risinājumiem.  

Ir izveidota jauna apvienība “ExitRiga” -   tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas 14 

novadus, piedāvājot plašas tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. EXIT 

RĪGA popularizēšana paredzēta 40 publiskos pasākumos Latvijā. Strādājam pie Pierīgas tūrisma asociācijas 

dibināšanas.  

 

5. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2020.gadā un 

plāna apstiprināšana (ziņo J.Kursiša) 

 

J.Kursiša informē, ka e-pastā tika nosūtīts izskatīšanai un priekšlikumu sniegšanai Mārupes novada 

uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2020. gadam. Līdz ar to, ka priekšlikumi netika iesūtīti, J.Kursiša 

ierosina balsot par Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2020. gadam. 

 

Diskusija - Pirms balsošanas tiek lūgts komentēt Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas 

plāna 2020. gadam 4. lpp punktu par labvēlīgu nodokļu un nodevu politiku uzņēmumiem, kas strādā 

novadam stratēģiski svarīgās nozarēs, ieviešanu. I.Krēmere precizē, ka pie šī punkta turpinām strādāt un 

iepriekšējās darba grupās kopīgi esam izstrādājuši saistošo noteikumu sadaļu par labvēlīgu nodokļu politiku, 

kur ir jau izstrādātas detalizētas iestrādnes, piemēram, uzņēmējiem, kas veicina sabiedriskas aktivitātes 

novadā, ir iespējams saņemt nodokļu atlaides.  

 Papildus diskusijai tiek rosināts jautājums, vai pašvaldība ir domājusi par vietējo uzņēmumu 

iesaistīšanu pašvaldības objektu būvniecībā, piemēram, bērnudārza būvniecībā. I.Krēmere ierosina par šādu 

priekšlikumu turpināt diskusiju arī turpmāk, kā arī lūdz, sniegt informāciju par pašvaldību piemēriem, kur 

tiek šādi jau darīts.   

Atklāti balsojot ar 15 balsīm “par” (A.Ozoliņa, A.Lukjanceva, D.Krastiņa, E.Jakobsons, I.Krēmere, 

I.Ābele, J.Kursiša, J.Baibakovs, K.Bodnieks, K.Beķeris, P.Pikše, S.Jeromanova – Maura, K.Priedenfelde, 

K.Ločs, N.Čiževskis), “pret”nav, “atturas””nav”, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā 

padome nolemj apstiprināt Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2020. gadam.  

Nolemj: Apstiprināt Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2020. gadam. 
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J.Kursiša, turpina prezentāciju, par turpmākiem pasākumiem 2020. gadā. Darba birža «Dzīvo 

Mārupē, strādā Mārupē» un pavasara gadatirgus 24.aprīlī. Semināri vai lekcijas uzņēmējiem 24.aprīlī –  

lekcija par uzņēmējiem aktuālu tēmu un oktobrī. Tirdziņi Mārupē - Pavasara gadatirgus – 24.aprīlī; Vasaras 

gadatirgus (novada svētki) – 8.augusts; Ziemassvētku tirdziņš (novada egles iedegšana) – 29.novembrī. 

Labāko skolēnu mācību uzņēmuma konkurss - dalība sadarbībā ar MUB, Mārupes Valsts ģimnāziju un 

Lidostu(maijā).  

«Mārupes novada uzņēmēju dienas 2020» un karjeras nedēļa «Pielaiko profesiju» 12.-16.oktobrim. 

«Mārupes novada uzņēmēju dienas 2020» noslēguma vakars 16.oktobrī.  

«Rīta kafija uzņēmējiem». Domes pārstāvju tikšanās ar uzņēmējiem  - iespējamais pasākumu laiks 

tiks precizēts. Grantu programmas «(Ie)dvesma» konkurss (noslēgums 12.novembrī). Mārupes novada 

nākamās uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes tiek plānotas - 6. aprīlī; 8. jūnijā; 7. 

septembrī.  

Nolemj: Mārupes novada nākamās uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes tiek 

plānotas - 6. aprīlī; 8. jūnijā; 7. septembrī. 

J.Kursiša, norāda, ka nākamajā konsultatīvajā padomē – izskatīsim jautājumu par Uzņēmējdarbības 

atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma grozījumiem. Līdz nākamajai sēdei, J.Kursiša, lūdz, sagatavot 

priekšlikumus par nolikuma grozījumiem.  

J.Kursiša, lūdz uzņēmējiem piedalīties un atbalstīt Mārupes novada svētkus. Kā arī ir saņemts 

lūgums no Jauniešiem– vai uzņēmēji var nodrošināt pasākuma vajadzībām koka paletes.  

J.Kursiša, lūdz precizējumu un priekšlikumus par preses stendu, kāda būs turpmākā virzība šim 

preses stendam, aicina atjaunot. Priekšlikums no biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvjiem  ir par 

interaktīva preses stenda izvietošanu Mārupes novada Domes telpās, bet jāizvērtē ir visas tehniskās 

atbilstības.   

J.Kursiša, turpina, ka no konsultatīvās padomes locekļiem, ir jāizvirza žūrijas pārstāvji Grantu 

programmas «(Ie)dvesma» konkursam. No konsultatīvās padomes locekļiem tiek izvirzīti - Silva Jeromanova 

- Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve.  

 

Nolemj: Grantu programmas «(Ie)dvesma» konkursam no konsultatīvās padomes locekļiem tiek izvirzīti - 

Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve.  

 

J.Kursiša, turpina par pieredzes apmaiņas braucienu. Tiek piedāvāts doties uz Madonas vai Ikšķiles 

novadu. Konsultatīvās padomes locekļi vienojas, ka pieredzes apmaiņas braucienā labprāt dosies uz 

Madonas novadu. Un no piedāvātajiem iespējamajiem datumiem izvēlas 8. maiju vai 22. maiju.  

 

Nolemj: Pieredzes apmaiņas braucienā dosies uz Madonas novadu. Un no piedāvātajiem iespējamajiem 

datumiem izvēlas 8. maiju vai 22. maiju. 

 

6. Konkurss “Mammu bizness Mārupē” – komisijas sastāvs (uzņēmēju iesaiste), 

konkursa termiņi u.c. (ziņo J.Kursiša) 
 

J.Kursiša, turpina prezentāciju un konsultatīvās padomes locekļus iepazīstina ar priekšlikumu 

jaunam projektu konkursam “Mammu bizness Mārupē”. Īsumā iepazīstina ar šo projekta ideju, un lūdz 

viedokli, vai ir interese iesaistīties šāda konkursa žūrijā. Padomes locekļi apstiprina, ka ir interese, par šādu 

projektu konkursu. Precizē, un lūdz pārdomāt projektu konkursa nosaukumu un nolikumu, vēršot uzmanību, 

ka ne tikai mammas audzina bērnus mājās, bet šobrīd ir tendence, ka arī tēti audzina bērnus mājās, kā arī, 

projektam definēt skaidrus un stingrus kritērijus, kas izskauž nekvalitatīvu projektu realizāciju. No 

konsultatīvas padomes locekļiem tiek izvirzīti četri pārstāvji - Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis; 

Dace Krastiņa, SIA “Avar Auto” pārstāve; Laura Karnīte, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, 

Komunikācijas vienības vadītāja un  tiek izvirzīts viens pārstāvis no biedrības “Pierīgas Partnerība”. 

 

Nolemj: Konceptuāli atbalsta projektu konkursu “Mammu bizness Mārupē”. No konsultatīvas 

padomes locekļiem tiek izvirzīti četri pārstāvji - Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis; Dace Krastiņa, 

SIA “Avar Auto” pārstāve; Laura Karnīte, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Komunikācijas vienības 

vadītāja un  viens pārstāvis no biedrības “Pierīgas Partnerība”, kas piedalīsies projektu konkursa nolikuma 

izstrādē un projektu konkursa vērtēšanas žūrijā. 
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PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Apstiprināts Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2020. gadam; 

2. Nākamās Mārupes novada uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes tiek plānotas - 

6.aprīlī; 8. jūnijā; 7. septembrī; 

3. Grantu programmas «(Ie)dvesma» konkursam no konsultatīvās padomes locekļiem tiek izvirzīti - 

Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve; 

4. Pieredzes apmaiņas braucienā tiks organizēts uz Madonas novadu. Iespējami pieredzes apmaiņas 

brauciena datumi - 8. maijs vai 22. maijs; 

5. Konceptuāli atbalsta projektu konkursu “Mammu biznesu Mārupē”. No konsultatīvas padomes 

locekļiem tiek izvirzīti četri pārstāvji - Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis; Dace Krastiņa, SIA 

“Avar Auto” pārstāve; Laura Karnīte, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Komunikācijas vienības 

vadītāja un tiek izvirzīts viens pārstāvis no biedrības “Pierīgas Partnerība”, kas piedalīsies projektu 

konkursa nolikuma izstrādē un projektu konkursa vērtēšanas žūrijā. 

 

PIELIKUMĀ:  

1. Pielikums. Prezentācija “Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes un pasākumi 

Mārupes novadā 2020.gadā”; 

2. Pielikums. Prezentācija “Mārupes novada Domes 2020.gada investīcijas un budžets. “Mārupes 

novada attīstības programma 2020. – 2026.gadam” virzība un ieviešana”; 

3. Pielikums. Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2020. gadam. 

 

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:00 

 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs    A.Lontone-Ieviņa 

 

 

 

 

Padomes priekšsēdētāja:       S.Jeromanova-Maura  


