Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.5
DATUMS: 2019.gada 16. septembris
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. Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, komerciālā departamenta direktors, valdes
loceklis;
4. Dace Krastiņa, SIA “Avar Auto” pārstāve;
5. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis;
6. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja;
7. Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord”, pārstāvis;
8. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Dome, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante;
9. Jurijs Baibakovs, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
10. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;
11. Kristaps Beķeris, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs;
12. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs;
13. Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs;
14. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve;
15. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis.

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
1.
2.
3.
4.

Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis;
Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors;
Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors;
Normunds Čiževskis, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis.

PIEAICINĀTIE (piedalās)
1. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece;
2. Lāsma Lukss, Mārupes novada Domes, Attīstības nodaļas praktikante.

DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
-

“Uzņēmēju dienas Mārupē 2019” aktivitātes un programma (ziņo J.Kursiša).
Citi jautājumi:
izvirzīt pagaidu pārstāvi žūrijas komisijā Grantu programmas”(Ie)dvesma” konkursam;
informācija no ”Lursoft” – uzņēmējdarbības tendences Mārupes novadā u.c.

NORISE
Sēdi atklāj J.Kursiša.
1. “Uzņēmēju dienas Mārupē 2019” aktivitātes un programma (ziņo J.Kursiša).

J.Kursiša iepazīstina ar prezentācijas “Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās
padomes sēde 2019.gada 16.septembrī” saturu un uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes
sēdes darba kārtību. Tālāk turpinot ar pirmo darba kārtības jautājumu par “Uzņēmēju dienas
Mārupē 2019” 14. – 18. oktobrī, prezentējot, “Uzņēmēju dienas Mārupē 2019” programmu.
14.oktobrī tiek plānotas vairākas aktivitātes no kurām ir biedrības “Pierīgas partnerība” organizētais
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seminārs – darbnīca “Bizness + sociālais mērķis = sociālā uzņēmējdarbība” un biedrības “Biznesa
Vēstniecība” organizētais pasākums - Vakarēšana ar Andri Rumīti (ģimenes restorāna ”Hercogs”
Andra stāsti un kulinārija). 15.oktobrī tiek paredzētas aktivitātes skolēniem – Praktiskā lekcija par
savas dzīves un karjeras veidošanu. Mērķauditorija – 12.klašu skolēni. Un biedrības “Mārupes
uzņēmēji” organizētā pēcpusdiena “Kontaktu pēcpusdiena”. 16.oktobris. Ekskursiju diena – tiek
plānotas ekskursijas skolēniem uz Mārupes novada uzņēmumiem. Kā piemērs ir pagājušais gads –
kad ļoti veiksmīgi uzņēmēji iesaistīja skolēnus ražošanas procesos un dažādās ar uzņēmējdarbību
saistītās aktivitātēs. Paralēli ekskursijām notiks (pašiem mazākajiem skolēniem) mājražotāju,
amatnieku un mākslinieku darbnīca “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu”. 17.oktobrī tiek plānots
SMU Izstādes atklāšana Lidostā un pēcpusdienā ”Biznesa ČP” un SMART GAMES organizē
“Neveiksmes stāstu vakaru. “Uzņēmēju dienas Mārupē 2019” programmas aktivitātes vēl tiks
precizētas un papildinātas. “Uzņēmēju dienas Mārupē 2019” noslēguma pasākums notiks
18.oktobrī ar uzņēmēja gada balvas pasniegšanas ceremoniju. Komisija strādā pie nominācijām un
pie pretendētu izvērtēšanas. Konkursa “Mārupes novada Uzņēmēju gada balva 2019” visticamāk,
ka šogad tiks izvirzītas 8 nominācijas, šobrīd notiek pretendentu vērtēšana.
J.Kursiša turpina par citiem jautājumiem, no kuriem viens ir izvirzīt pagaidu pārstāvi žūrijas
komisijā Grantu programmas”(Ie)dvesma” konkursam. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvai
padomei atklāti balsojot ar 14 balsīm “par” (A.Ozoliņa, A.Lukjanceva, A.Saveļjevs, D.Krastiņa,
E.Jakobsons, I.Krēmere, I.Ābele, J.Kursiša, J.Baibakovs, K.Bodnieks, K.Beķeris, M.Bojārs, P.Pikše,
V.Aišpurs) “pret” “nav”, “atturas” (S.Jeromanova –Maura), Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā
padome nolemj:
Par pagaidu pārstāvi žūrijas komisijā Grantu programmas”(Ie)dvesma” konkursā izvirzīt Silvu
Jeromanovu – Mauru no biedrība “Mārupes uzņēmēji”.
J.Kursiša informē par ”Lursoft” veiktā pētījuma “Uzņēmējdarbības tendences Mārupes novadā”
galvenajiem faktiem un atziņām.
J.Kursiša noslēgumā visus uzņēmējus aicina pieteikties ekskursiju nodrošināšanai 16.oktobrī.
A.Ozoliņa SIA “S.B.C.” pārstāve ierosina ekskursiju uz SIA “S.B.C” jauno ražošanas ēku Olainē,
kā arī V.Aišpurs piedāvā šogad doties uz RTU, Ķīpsalu, kur būtu iespēja apskatīt elektroakustikas
laboratoriju.
K.Bodnieks ierosina izskatīt vēl dažus aktuālus jautājumus. Kā pirmais jautājums ir par Mārupes
novada attīstības programmas 2020-2026.gadam (AP) progresu. Kāds ir izstrādātāja “IsMade”
paveiktais progress? Atbildi sniedz I.Krēmere. Šobrīd AP ir jau notikušas sešas tematiskās darba
grupas “Pakalpojumi un uzņēmējdarbība”, “Pilsētvide un labiekārtojums ”, “Kultūra, tūrisms,
mārketings, sports un brīvais laiks”, katrā no tēmām divas reizes. Nākamnedēļ tiek plānota tikšanās
ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģionu. Vides pārraudzības valsts birojs ir lūdzis
sagatavot un iesniegt Attīstības programmai Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN),
tādējādi Mārupes novada attīstības programmas 2020-2026.gadam, izstrādes gala termiņš tiek
pagarināts. Provizoriski AP varētu būt apstiprināta nākamā gada sākumā.
K.Bodnieks, turpina, kā turpinās darbs pie Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas, kādā statusā ir
šis projekts – kādi ir identitātes produkti, kā uzņēmēji varētu izmantot un popularizēt Mārupes
novadu? Atbildi sniedz J.Kursiša Stratēģijas iesniegšanas gala termiņš ir 1.oktobris. Šobrīd gaidām
no izstrādātāja darba starpnodevumu.
K.Bodnieks, turpina, labprāt saņemtu informāciju par pārstrādātā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda (PFIF) jauno maksājumu aprēķina kārtību, ja par to kaut kas jau ir zināms. Atbildi sniedz
I.Krēmere. Līdz ar administratīvo teritoriālo reformu šobrīd nevaram prognozēt par PFIF un jaunā
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aprēķina kārtība mums nav zināma.
K.Bodnieks, turpina, ar jautājumu par Publisko iepirkumu likums paredz zemāk norādīto, attiecīgi
jautājums, vai saistībā ar šo Mārupes novada pašvaldībā visi iepirkumi ir pieejami elektroniskajā
iepirkumu sistēmā (EIS) sistēmā: Atbildi sniedz I.Krēmere. Jā, pašvaldība iepirkumus veic EIS.Sākot
ar 2019.gada 1.janvāri visiem pasūtītājiem pircēja profils ir EISā. No 2019. gada 1. oktobra
likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem arī pašvaldību iestādēm jāparedz elektroniska
piedāvājumu iesniegšana (2.posms).
K.Bodnieks, turpina, ka šobrīd pašvaldībās notiek diskusija, pašvaldībai iesaistīties vai atstāt
uzņēmēju ziņā sociālo dzīvokļu būvniecības jautājumu. Kāds ir Mārupes novada Domes viedoklis
šajā jautājumā? Atbildi sniedz M.Bojārs. Šobrīd pašvaldības budžetā nav paredzēts finansējums
jauniem pašvaldības īres dzīvokļiem, kā arī ņemot LR likumdošanu un labo pārvaldības praksi
pašvaldība ar pašvaldības īres dzīvokļiem var nodrošināt sociāli neaizsargātas grupas.
Diskusija – tiek pieminēts Skandināvijas piemērs – darbiniekiem tiek nodrošināti īres dzīvokļi, bet
tas arī ir risks, ka veidojas konkurences kropļošana un nevienlīdzības princips. Kā ierosinājums ir
būvējot jaunas dzīvokļu mājas, mājas pirmajos stāvos izvietot pašvaldībai svarīgus objektus,
piemēram, ārstu praksi, bērnudārzus. Līdz ar to pašvaldība varētu nākt pretī ar nodokļu atlaidi.
J.Kursiša noslēdz sēdi un atgādina par uzņēmēju dienām, kas šogad notiek no 14. – 18. oktobrim.
PIELIKUMĀ:
1. Pielikums. Prezentācija “Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes
sēde 2019.gada 16.septembrī”;
2. Pielikums. ”Lursoft” veiktais pētījums “Uzņēmējdarbības tendences Mārupes novadā”

SĒDI BEIDZ: plkst.17:05
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja:

S.Jeromanova-Maura
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