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Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.2/2022 

 
DATUMS: 2022.gada 24.februārī  

SĒDE SĀKAS: plkst.16:00  

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

PADOMES SASTĀVS ( piedalās): 

1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

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

3. Jolanta Kursiša, Mārupes novada pašvaldības, Uzņēmējdarbības speciāliste; 

4. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;  

5. Silva Jeromanova - Maura, biedrības “Biznesa Vēstniecība” pārstāve; 

6. Liāna Putniņa, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve; 

7. Normunds Čiževskis, SIA “Bizpro” pārstāvis; 

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

loceklis; 

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

10. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāve; 

11. Dace Krastiņa, AS “WESS select” pārstāve; 

12. Kristīne Ozoliņa – Kaļetova, SIA "Veselības centrs 4" pārstāve; 

13. Māris Lapiņš, SIA “MārLapiņi” pārstāvis; 

14. Arta Bažovska, AS “VentEko” pārstāve; 

15. Jānis Zariņš, biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija" pārstāvis; 

16. Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāve; 

17. Edgars Neilands, SIA “LABIE KOKI” pārstāvis; 

18. Zigmārs Vestfāls, biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija" pārstāvis. 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

19. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

20. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

1. Silvestrs Savickis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs. 

 

PIEAICINĀTIE (nepiedalās): 

1. Artūrs Unda, SIA"Export Solutions" pārstāvis. 

 

PRETENDENTI UZ PADOMES SASTĀVU (nepiedalās): 

1. Beāte Krauze-Čebotare, SIA “Omniva” pārstāve; 

2. Normunds Skauģis, SIA “Lāči” pārstāvis (aizvieto Ieva Miežubrāle). 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Dalībnieku padomes sastāva ievēlēšana (to pārstāvju ievēlēšana, kas nepiedalījās pirmajā padomes 

sēdē); 

2. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana; 

3. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2022.gadā un plāna 

apstiprināšana. (ziņo J.Kursiša); 

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi juridiskām personām (saistošo noteikumu 

pārskatīšana/priekšlikumu iesniegšana); 

5. Darbs grupās - “Mārupes novada attīstības programma 2022. – 2028.gadam” izstrāde. (I.Krēmere); 

6. Citi aktuālie jautājumi diskusijai.  
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NORISE  

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

 

J.Kursiša informē, ka biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis Silvestrs Savickis  Uzņēmējdarbības 

konsultatīvās padomes (turpmāk tekstā – Padomes) sēdē šodien nepiedalīsies. Dalībai sēdē ir pilnvarota ar 

balss tiesībām biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve Liāna Putniņa.    

 

1. Dalībnieku padomes sastāva ievēlēšana (to pārstāvju ievēlēšana, kas nepiedalījās pirmajā padomes 

sēdē). 

 

J.Kursiša aicina Padomes pretendentus, kas vēl nav ievēlēti Padomes sastāvā ar sevi iepazīstināt un pastāstīt 

par mērķiem dalībai Padomē. 

Notiek katra pretendenta īss stāstījums par sevi un pastāstīta vēlme darboties Padomē. Ar sevi iepazīstina 

3 (trīs) klātesošie Padomes pretendenti (biedrības un uzņēmumu).  

1) Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāve; 

2) Zigmārs Vestfāls, biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija"; 

3) Edgars Neilands, SIA “LABIE KOKI” pārstāvis. 

 

J.Kursiša aicina visus klātesošos Padomes balsstiesīgos pārstāvjus balsot par jaunajiem Padomes 

pretendentiem. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm “par”, I.Krēmere, E.Brigmane, J.Kursiša, K.Bodnieks, S.Jeromanova-Maura, 

L.Putniņa, N.Čiževskis, A.Saveļjevs, J.Ivanova, A.Ozoliņa, D.Krastiņa, K.Ozoliņa-Kaļetova, M.Lapiņš, 

A.Bažovska, J.Zariņš, Padomes sastāvā ievēl 3 (trīs) pārstāvjus: 

1) Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāve; 

2) Zigmārs Vestfāls, biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija"; 

3) Edgars Neilands, SIA “LABIE KOKI” pārstāvis. 

 

2.Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. 

 

 J.Kursiša informē, ka saskaņā ar nolikumu ir jāievēl Padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 

Visiem balsstiesīgajiem Padomes pārstāvjiem iepriekš e-pastos tika nosūtīta aptauja ar aicinājumu brīvi 

izvirzīt vēlēšanām priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Vēlēšanām izvirzītas bija visas tās personas, 

kas pirmajā Padomes sēdē tika ievēlētas Padomes sastāvā.  

 

J.Kursiša ziņo, apkopojot aptaujas rezultātus, ar lielāko balsu pārsvaru par Padomes priekšsēdētāju ir 

izvirzīta Silva Jeromanova – Maura, par Padomes priekšsēdētaja vietnieku izvirzīts Kārlis Bodnieks, bet 

pārrunājot par iespējām uzņemties šos pienākumus, K.Bodnieks izteica lielu pateicību par uzticību, bet šoreiz 

dažādu apsvērumu dēļ nevarēs uzņemties šos pienākumus. Padomes priekšsēdētāja vietniekam tiek izvirzīts 

Normunds Čiževskis. Pirms balsošanas J.Kursiša informē par Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka uzdevumiem, kas izriet no Padomes nolikuma. 

 

J.Kursiša aicina visus klātesošos Padomes balsstiesīgos pārstāvjus balsot par Padomes priekšsēdētāju un 

Padomes priekšsēdētāja vietnieku. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm “par”, I.Krēmere, E.Brigmane, J.Kursiša, K.Bodnieks, S.Jeromanova-Maura, 

L.Putniņa, N.Čiževskis, A.Saveļjevs, J.Ivanova, A.Ozoliņa, D.Krastiņa, K.Ozoliņa-Kaļetova, M.Lapiņš, 

A.Bažovska, J.Zariņš, I.Ābele, E.Neilands, Z.Vestfāls, nolemj: par Padomes priekšsēdētāju ievēl biedrības 

“Biznesa Vēstniecība” pārstāvi Silvu Jeromanovu – Mauru.  

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm “par”, I.Krēmere, E.Brigmane, J.Kursiša, K.Bodnieks, S.Jeromanova-Maura, 

L.Putniņa, N.Čiževskis, A.Saveļjevs, J.Ivanova, A.Ozoliņa, D.Krastiņa, K.Ozoliņa-Kaļetova, M.Lapiņš, 

A.Bažovska, J.Zariņš, I.Ābele, E.Neilands, Z.Vestfāls, nolemj: par Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl 

SIA “Bizpro” pārstāvi Normundu Čiževski. 
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3.Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2022.gadā un plāna 

apstiprināšana. 

 

J.Kursiša turpina, informējot par plānotajām pašvaldības aktivitātēm 2022.gadā, minot, ka visas aktivitātes 

ir ietvertas iepriekš nosūtītajā Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānā 2022.gadam. Īsāk tiek 

ziņots par atsevišķām plānotajām aktivitātēm un pasākumiem, kurus ir paredzēts īstenot 2022.gadā: 

✓ Darba birža «Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē», 25.-29.aprīlim. Programma vēl tiks izstrādāta ar 

plānotajām aktivitātēm. Visi tiek aicināti sadarboties un kopīgi īstenot šo aktivitāti. 

✓ Konkurss «Mammu bizness Mārupē» - marts /augusts. Plānots, ka marta domes sēdē tiks apstiprināts 

konkursa nolikums un žūrijas komisija. Aprīlī tiks organizēts konkursa informatīvs seminārs un 

uzsākta projektu iesniegšana.  

✓ Grantu programma - Sociālās uzņēmējdarbības konkurss “Augšup” - marts/aprīlis. Jauna granta 

programma, kas ir atbalsts sociālai uzņēmējdarbībai, vienas idejas īstenošanas maksimālā granta 

summa ir līdz 8 000,00 eiro.  

✓ Grantu programmas konkurss «(Ie)dvesma» - rudens. Konkurss tiek turpināts arī šogad, kur vienas 

idejas maksimālais grants ir līdz 10,000 eiro. 

✓ Dalība projektā - Support RPR-VEST (sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu) – marts/jūnijs. Jauns 

projekts, kas vēl ir izstrādes sākumā, bet plānots, ka būs gan izglītības iesaiste, gan uzņēmēju. 

Projektā ir iesaistītas arī citas pašvaldības. Viens no projekta mērķiem ir arī atbalstīt jauniešu biznesa 

idejas, nodrošinot uzņēmēja iesaisti kā mentoringu, kas jauniešiem var sniegt attiecīgo pieredzi un 

zināšanas kādā no uzņēmējdarbības jomām. 

✓ «Mārupes novada uzņēmēju dienas 2022» - rudens. Pasākums parasti tiek organizēts oktobrī, nedēļas 

pasākums, kurā ir integrētas visdažādākās aktivitātes. Cieša sadarbība ar biedrībām un uzņēmējiem. 

✓ Tikšanās ar uzņēmējiem «Laiks parunāt» - vismaz 2x gadā. Aktivitātei var būt visdažādākais 

formāts, izpildījums, to var īstenot arī kāds no uzņēmējiem, kas var kalpot kā informācijas rīks, 

ziņojot par aktuālām lietām un plāniem, kas varētu interesēt un saistīt arī citus novada uzņēmējus.  

✓ Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes – reizi ceturksnī vai pēc vajadzības arī biežāk. 

✓ Jauniešu un skolēnu nodarbinātība Mārupes novada uzņēmumos (dokumentu izstrāde) – 

pavasaris/vasara. Jauna ideja, kas izpildītos kā kopīga sadarbība ar pašvaldību, uzņēmēju un 

jaunieti/skolēnu, lai veicinātu lielāku jauniešu nodarbinātību Mārupes novada uzņēmumos. 

✓ Dalība izstādē «Riga Food», 8.-10.septembrim. 

✓ Mobilā aplikācija – uzņēmumu piedāvājumi. Uzņēmēji tiek aicināti ievieto mobilajā aplikācijā savus 

piedāvājums gan pakalpojumus, gan preces.  

✓ Iniciatīva «Dāvanas svētkiem». Digitāls atbalsts uzņēmējiem (lieliem, maziem, mājražotājiem), kur 

Mārupes novada pašvaldības mājas lapā tiek atsevišķā sadaļā atspoguļoti īpašie piedāvājumi uz 

kādiem no svētkiem, piemēram, 2021.gadā šāda iniciatīva tika īstenota decembrī uz Ziemassvētku 

laiku. 

✓ Tirdziņi Mārupes novadā – 4x gadā (aprīlis, jūnijs, septembris, decembris). Tirdziņu plānots 

organizēt gan Mārupes pagastā, gan Babītes. 

 

Klātesošajiem Padomes pārstāvjiem par “Uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2022” un plāna aktivitātēm 

komentāri nebija, uzskatāms, ka Padomes pārstāvjiem iebildumu nav un plāns ir apstiprināts. 

Ņemot vērā attiecīgo situāciju un apstākļus valstī, plāna aktivitātes/pasākumi un datumi var tikt mainīti. 

Neīstenotās ieceres, pasākumi utt., tiks atrunāti 2022.gada pārskatā un nākamajā “Uzņēmējdarbības 

veicināšanas plānā 2023”. 

 

4.Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi juridiskām personām (saistošo noteikumu 

pārskatīšana/priekšlikumu iesniegšana). 

 

J.Kursiša ziņo par nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) jautājumu, norādot, ka 2016.gadā ir 

bijusi veiksmīga sadarbība kopā ar uzņēmējiem šī jautājuma izskatīšanā, iesaistoties visiem kopā un 

izstrādājot NĪN saistošo noteikumu kritērijus juridiskām personām atvieglojumu piešķiršanai. NĪN saistošie 

noteikumi par atvieglojumiem juridiskām personām, ar nedaudz atšķirīgiem kritērijiem un nosacījumiem, 

bija gan Mārupē, gan Babītē. Atvieglojumu piemērošana tika īstenota abos novados, kā arī tika sniegti citi 

atbalsti ar atsevišķiem lēmumiem par atbalstu piešķiršanu – ārkārtas situācijas laikā (Covid – 19). 

 



4 

 

J.Kursiša turpina un informē par risināmām situācijām, kādām vajadzētu pievērst uzmanību, izstrādājot 

jaunos NĪN saistošos noteikumus 

✓ Būtiski, ka finansiālais ieguldījums infrastruktūras izbūvē nevar būt mazāks par piešķirtā atbalsta 

summu. 

✓ Paredzēt atbalstu pie situācijas, kad uzņēmēja ieguldītais finansējums infrastruktūras izbūvē ir 

Mārupes novada robežās ar kaimiņu novadiem un tas ir būtisks ieguldījums novada attīstībā. 

✓ Lai pretendētu uz atbalstu, uzņēmēja izveidotajai infrastruktūrai jābūt publiskai lietošanai, ar iespēju 

to lietot jebkuram. Jāprecizē publiskās infrastruktūras definējums. 

 

J.Kursiša aicina pieteikties uzņēmējus atsevišķā darba grupā, šī jautājuma turpmākajam darbam, 

papildus norādot, ka dalībnieku skaits ir neierobežots. Pieteikties var gan tagad, gan arī pēc Padomes sēdes. 

Sēdes laikā darba grupā piesakās: N.Čiževskis, D.Krastiņa, M.Lapiņš, Z.Vestfāls.  

 

5.Darbs grupās - “Mārupes novada attīstības programma 2022. – 2028.gadam” izstrāde. 

 

I.Krēmere informē, ka darbs pie Attīstības programmas (turpmāk tekstā – AT) ir uzsākts un šobrīd arī 

citas konsultatīvās padomes pārstāvji tiek iesaistīti darba procesā. Pirms AT izstrādes tika veikts vērienīgs 

darbs pie “Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam”, kur strādājot pie šī 

dokumenta jau tika veiktas visas nepieciešamās iestrādes gan ar ekspertiem, gan ar iedzīvotāju un uzņēmēju 

aptauju, gan ar dažādiem diskusiju forumiem, lai varētu izteiktos priekšlikumus un aptauju rezultātus 

izmantot arī pie konkrētās AT izstrādes. AT ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 

īstenošanai. 

 

Notiek diskusija un darbs sadalītās 4 (četrās) grupās. 

Darba grupās tiks diskutēts par vidēja termiņa prioritātēm 3 (VTP3) – ekonomiskās aktivitātes 

veicināšana un vietas potenciāla izmantošana, kas ir izdalītas vēl trīs atsevišķās apakšgrupās: 

1) Uzņēmējdarbības veicināšana: 

- sadarbības veicināšana; 

- atbalsta instrumenti. 

2) Zīmolvedība un mārketings: 

- Mārupes novada atpazīstamība un identitāte; 

- Uzņēmumu atpazīstamība; 

- Komunikācija un informācijas pieejamība. 

3) Uzņēmējdarbības videi pielāgota infrastruktūras attīstība: 

- ielas, ceļi; 

- inženiertehniskā infrastruktūra; 

- komunikāciju attīstība. 

 

Darba grupas rezultāti tiks apkopoti un no katras apakšgrupas sniegtie priekšlikumi tiks nodoti balsojumam, 

rezultātā vajadzēs izvirzīt trīs prioritātes. 

6.Citi aktuālie jautājumi diskusijai. 

 

Kopīgi tiek diskutēts par iespējām aizbraukt pieredzes apmaiņas braucienā, nākamās Padomes 

sēdes datumu un energoefektivitātes pasākumiem. 

 

J.Kursiša jautā Padomes dalībnieku viedokli par pieredzes apmaiņas braucienu, vai visi piekrīt, ka 

brauciens tiek organizēts pa Mārupes novadu?  

Padomes dalībnieki atbalsta pieredzes apmaiņas braucienu pa Mārupes novadu, kas tiktu organizēts 

š.g. 13.maijā, ar piebildi, ka var arī notikt izmaiņas, ņemot vērā esošo situāciju. 

 

J.Kursiša jautā, vai nav iebildumu noteikt nākamās Padomes sēdes datumu? Padomes pārstāvji 

vienojas par sēdes datumu – 12.05.2022. 

 

Informācija par energoefektivitātes pasākumiem, kas ar valsts atbalstu būs pieejami tuvākajā laikā, tiks 

publicēta pašvaldības mājas lapā, kā arī par to tiks informēti Padomes pārstāvji. 
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PIEŅEMTIE LĒMUMI:  

 

1. Padomes sastāvā ir ievēlētas vēl 3 balsstiesīgās personas – 1 biedrības pārstāvis, 2 uzņēmēju 

pārstāvji. 

2. Atklāti balsojot ar 17 balsīm “par”, par padomes priekšsēdētāju ievēl biedrības “Biznesa 

Vēstniecība” pārstāvi Silvu Jeromanovu – Mauru. 

3. Atklāti balsojot ar 17 balsīm “par”, par padomes priekšsēdētāju vietnieku ievēl SIA “Bizpro”   

pārstāvi Normundu Čiževski. 

4. Apstiprināts Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2022. gadam. 

5. Nākamā uzņēmējdarbības konsultatīvā padomes sēde notiks 2022.gada 12.maijā. 

6. Pieredzes apmaiņas brauciens tiks organizēts š.g. 13.maijā pa Mārupes novada. 

7. Informācija par energoefektivitātes pasākumiem tiks publicēta pašvaldības mājas lapā un nosūtīta arī 

Padomes pārstāvjiem. 

 

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:00 

 

PIELIKUMI:  

1. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes prezentācija;  

2. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikums; 

3. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2022.gadam; 

4. Spēkā esošie NĪN saistošie noteikumi. 

  

 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Uzņēmējdarbības speciāliste    J.Kursiša 

  

 

 

 


