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Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.4/2021 

 
DATUMS: 2021.gada 14. septembrī  

SĒDE SĀKAS: plkst.16:00  

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās): 

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja; 

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

3. Jolanta Kursiša, Mārupes novada pašvaldības, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante; 

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

5. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;  

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

7. Kristaps Ločs, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors; 

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

9. Normunds Čiževskis, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis; 

10. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietnieks; 

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

loceklis; 

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

13. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis;  

14. Jolanta Ivanova, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve; 

15. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis.  

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

16. Andrejs Ence, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

17. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

18. Dace Krastiņa, SIA “WESS select” pārstāve;  

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

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

1. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors; 

2. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Mārupes novada pašvaldības jaunā Centrālās administrācijas struktūra (ziņo K.Ločs); 

2. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes attīstība Jaunajā Mārupes novadā – jaunā nolikuma 

redakcija, priekšlikumu izskatīšana, diskusijas. Jaunā nolikuma redakcija pievienota pielikumā (ziņo 

J.Kursiša); 

3. “Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034.gadam” izstrādes virzība (ziņo 

I.Krēmere); 

4. ”Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2021” – plānotās aktivitātes (ziņo J.Kursiša); 

5. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu (ziņo J.Kursiša); 

6. Citi aktuālie un iepriekš iesūtītie jautājumi diskusijai (ziņo J.Kursiša). 

 

NORISE  

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

 

1.Mārupes novada pašvaldības jaunā Centrālās administrācijas struktūra  

 

K.Ločs iepazīstina ar jauno novada administrācijas struktūru, informējot, administrāciju vada 

izpilddirektors K.Ločs, kuram pakļautībā iekšējais auditors un izpilddirektora vietniece – Elfa Sloceniece, un 

sešas nodaļas – Attīstības un plānošanas nodaļa – vadītāja Ilze Krēmere, Finanšu un grāmatvedības nodaļa – 

vadītāja Laima Levanoviča, Iepirkumu nodaļa – vadītāja Daiga Dzalba – Sniedze, Juridiskā nodaļa – vadītāja 

Gaļina Sušiņina, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa – vadītāja Anete Freimane, Sabiedrības 
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iesaistes un mārketinga nodaļa – vadītāja Elīna Brigmane, kas ir viena no jaunajām nodaļām, kas veicinās 

sabiedrības iesaisti. Šobrīd aktīvs darbs notiek pie institūciju izveides.  

Konsultatīvās padomes dalībnieki diskutē par pašvaldības jauno struktūru un nodaļu atbildību. 

Kopsavilkumā, secinot, ka struktūras izveide un ieviešana dzīvē ir procesā un ar laiku būs informācija, pie kā 

vērsties risinot dažādus jautājumus.  

 

2. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes attīstība jaunajā Mārupes novadā – jaunā 

nolikuma redakcija, priekšlikumu izskatīšana, diskusijas. Jaunā nolikuma redakcija pievienota 

pielikumā 

J.Kursiša informē, ka šobrīd ir uzsākts darbs pie konsultatīvo padomju aktualizēšanas un nolikumu 

izstrādes. Iepazīstina ar līdz šim esošajām padomēm un iepazīstina jaunajām padomēm, minot, ka šobrīd 

notiek intensīvs darbs pie konsultatīvo padomju nolikumu izstrādes. Un šobrīd ir priekšlikums arī turpmāk 

organizēt piecas padomes: Tūrisma un kultūrvides konsultatīvā padome, Sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvā padome, Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā 

padome, Apkaimju konsultatīvā padome. J.Kursiša, konsultatīvās padomes dalībniekus aicina diskutēt par 

uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikumu un kādas izmaiņas tajā būtu nepieciešams veikt. 

Diskusijas laikā tiek izteikt priekšlikums šo nolikumu izskatīt detalizētāk un atsevišķi, jo ir punkti, kurus ir 

nepieciešams izdiskutēt, piemēram, precizējot padomes mērķi, sastāvu utt. Vienojas, ka gala nolikumam ir 

jābūt gatavam līdz 28. septembrim.  

 

2.“Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034.gadam” izstrādes virzība  

I.Krēmere iepazīstina ar attīstības plānošanas dokumenta “Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022. - 2034.gadam” izstrādes procesu. Detalizētāk iepazīstina ar vadmotīvu (jeb novada vīziju), 

stratēģiskajiem mērķiem un ar novada ekonomisko specializāciju. Noslēgumā piebilst, ka drīzumā tiks 

uzsākts darbs pie novada attīstības programmas izstrādes un teritorijas plānojuma izstrādes.  

 

3.”Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2021” – plānotās aktivitātes  

J.Kursiša iepazīstina ar plānoto Mārupes novada Uzņēmēju dienu 2021 programmu, aicina 

uzņēmējus iesaistīties un sniegt priekšlikumus. Uzņēmēju dienu 2021 programmai vajadzētu būt izveidotai 

līdz 30.septembrim, lai to var publicēt un nodot sabiedrībai. Ievērojot  drošības noteikumus un pasargājot 

katra veselību, Mārupes novada Uzņēmēju dienu 2021 noslēguma pasākums nav paredzēts, lai neveicinātu 

pulcēšanos. Ierastā nomināciju balvu pasniegšana tiks organizēta, uzaicinot katru nominantu atsevišķi, kuras 

laikā svinīgi tiks pasniegta nomināciju balvas. Daļa aktivitātes tiks organizētas attālinātā formātā.  

 

Padomes dalībnieki, diskutējot izsaka priekšlikumu, skatoties no ierobežojumiem, tomēr organizēt 

lielāku pasākumu, kur var pulcēties visi uzņēmēji. Tiek izteikts priekšlikums – organizēt atorientēšanos, 

ietverot kontrolpunktos novada uzņēmumus (uzņēmēju dienu ietvaros), iepazīstot, kas novadā ir – tā veicinot 

savstarpējo iepazīšanos un sadarbību. Kā arī izskan priekšlikums noslēguma pasākumu organizēt ārā un 

teltīs.  

 

4.Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu  

J.Kursiša iepazīstina ar plānoto aktivitāti – pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonu. J.Kursiša 

prezentē Madonas uzņēmumu sarakstu, kuri labprāt uzņemtu un iepazīstināt ar savu produkciju utt. Pieredzes 

apmaiņas brauciens var notikt š.g. 1.oktobrī. Ierosina, noteikt datumu, pieteikt dalību pieredzes apmaiņas 

braucienam – piemērāma, šīs nedēļas laikā. Noslēgumā padomes locekļi vienojas izskatīt iespēju pieredzes 

apmaiņas braucienu organizēt citā datumā, piemēram 8.oktobrī. Informāciju precizēt un veikt aptauju.  

 

5.Citi aktuālie un iepriekš iesūtītie jautājumi diskusijai  

J.Kursiša turpina un aicina piedalīties sarunā par citiem jautājumiem, kur viens no jautājumiem ir 

par Mārupes novada pašvaldības nostāja būvniecības karteļa lietā saistībā ar norādīto būvniecības uzņēmumu 

realizētajiem objektiem Mārupes novadā. Skaidrojumu, sniedz M.Bojārs un K.Ločs. Tiek minēts, ka 

Mārupes novada būvobjekti nav bijuši iesaistīti šajā kartelī, līdz ar to nekādas darbības netiks veiktas.  

 J.Kursiša turpina un aicina izteikties par Dzirnieku ielas būvniecību, -Vai tuvākajā laikā ir 

paredzēts Dzirnieku ielas (savieno Plieņciema ielu un P133 (ceļš uz Lidostu)) remonts? Ielas stāvoklis pie 

Piche Lidostas Parks ēku kompleksa ir ļoti nolaistā stāvoklī? Atbildi sniedz A.Ence, minētais ceļa posms tiks 

uzlabots šajā gadā. 
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Notiek diskusija par nepieciešamību sakārtot/uzlabot satiksmes organizāciju pie skolām rīta 

sastrēguma laikā. Tiek izteikts priekšlikums, ka pie skolām organizēt un radīt lielāku plūsmu, piemēram 

organizējot uz laiku (1-2h) vienvirziena satiksmi – nodrošinot nepārtrauktu plūsmu, izmantojot pašvaldības 

policistu resursu. Diskusijā, tiek minēts, ka šis jautājums jāskata kompleksi, ņemot vērā visu apkārtējo 

iespējamo infrastruktūru.    

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI:  

1. Diskusijas laikā tiek izteikt priekšlikums uzņēmējiem nolikumu izskatīt detalizētāk un atsevišķi, 

sniedzot priekšlikumus tā pilnveidošanai un ievietot google gmail.com diskā. Gala nolikumu 

sagatavot līdz  28. septembrim. 

2. Konsultatīvās padomes dalībnieki vienojas Uzņēmēju dienu 2021 programmu izveidot un saskaņot 

līdz 30.septembrim, publicēt un nodot sabiedrībai. 

3. Konsultatīvās padomes dalībnieki atbalsta doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonu. Precizēt 

iespējamo pieredzes apmaiņas brauciena datumu un par to informēt nedēļas laikā.  

 

SĒDI BEIDZ: plkst.17:35 

 

PIELIKUMI:  

1. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes prezentācija;  

2. Prezentācija “Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2034.gadam”; 

3. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma 1. redakcija. 

 

 

 

 

Attīstības nodaļas vadītājas palīgs:      A.Lontone-Ieviņa  

 

Padomes priekšsēdētāja:        S.Jeromanova-Maura  


