
1 

 

Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.3/2021 

 

DATUMS: 2021.gada 8. jūlijā 

SĒDE SĀKAS: plkst.16:00  

VIETA: Mārupes novada Mārupes pamatskolas pagalmā 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās): 

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

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

3. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Dome, 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 Domes 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. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, valdes priekšsēdētāja. 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās): 

15. Andrejs Ence, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs; 

16. Ira Dūduma, Mārupes novada pašvaldības deputāte; 

17. Oļegs Sorokins, Mārupes novada pašvaldības deputāts; 

18. Kristaps Tirzītis, Rīgas Tehniskās universitātes students; 

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

20. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja otrais vietnieks; 

21. Jānis Lagzdkalns, Mārupes novada pašvaldības deputāts; 

22. Līga Kadiģe, Mārupes novada pašvaldības deputāte; 

23. Jānis Lībietis, Mārupes novada pašvaldības deputāts; 

24. Dace Štrodaha, Mārupes novada pašvaldības deputāte; 

25. Aivars Osītis, Mārupes novada pašvaldības deputāts; 

26. Guntis Ruskis, Mārupes novada pašvaldības deputāts; 

27. Ilze Bērziņa, Mārupes novada pašvaldības deputāte. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

1. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis; 

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

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I daļa 

1. Savstarpējā iepazīšanās ar konsultatīvās padomes pārstāvjiem un deputātiem. 

2. Informācija par uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, mērķiem, paveikto un aktivitātēm 

(ziņo J.Kursiša) 

3. Diskusijas ar jaunās novada Domes deputātiem. Tēma – deputātu redzējums un viedoklis 

par novada uzņēmējdarbības attīstības prioritātēm, par uzņēmējdarbības vidi novadā, kas 

mainīsies/saglabāsies. 
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II daļa 

4. Uzsāktās un plānotās aktivitātes (ziņo J.Kursiša) 

5. Mobilitātes nodrošināšana jaunajā novada teritorijā, veloceliņi, sabiedriskais transports. 

Sabiedriskā transporta maršruta aptauja un tās rezultāti (ziņo I.Krēmere) 

6. Citi aktuālie un iepriekš iesūtītie jautājumi diskusijai. Citi aktuālie jautājumi. 

 

NORISE  
 

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

iepazīties un teikt dažus vārdus par turpmākiem sadarbības mērķiem.   

 

Ar sevi iepazīstina –  

J.Kursiša: Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes koordinatore. Darbojas kā 

uzņēmējdarbības konsultants novadā. 

A.Ence: Pēc profesionālās jomas ir inženieris, mehāniķis. Pašlaik Mārupes novada Domes 

priekšsēdētājs. 

M.Bojārs: Pašreizējā sasaukuma Mārupes novada Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. 

Tiek uzsvērts, ka komanda būs ļoti spēcīga un vēl intensīvāk attīstīsies Mārupes novads. 

V.Kārkliņš: Mārupes novada Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks, bijušais PĪP vadītājs un 

savulaik pašvaldības īpašumu pārvaldnieks. Uzsver, ka ikdienas darba pienākumos ietilps atbildība 

par attīstības un vides jautājumiem. 

I.Dūduma: Kultūras nama vadītāja. Uzsver, ka Mārupe ir mūsu mājas un mums jābūt 

elastīgiem un moderniem. 

L.Kadiģe: Mārupes novada Domes deputāte. Līdz šim aizvadīti septiņi sasaukumi. Aktīvi 

darbojas ar privātiem bērnudārziem. Uzsver, ka Mārupē ir ļoti daudz veiksmīgu uzņēmumu. 

D.Štrodaha: Mārupes novada Domes deputāte un Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

direktore. Uzver, ka uzņēmējdarbība ir viena no nozarēm, kura tiek ļoti attīstīta. Pozitīvi vērtē faktu, 

ka novadā ir vairāk darba vietu nekā strādājošo. 

J.Lagzdkalns:Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors un deputāts. Uzver, ka sadarbība Mārupē 

ir izveidojusies ļoti pozitīvi. Cer, ka novadā turpinās attīstīties uzņēmējdarbība un veidosies jauni 

un inovatīvi uzņēmumi, kas vērsti uz viedajām tehnoloģijām. 

N.Millere: pārstāv Pierīgas partnerību. Palīdz un sniedz konsultācijas jaunajiem uzņēmumiem 

Mārupē, Babītē un Olainē. 

K.Priedenvalde: SIA „Meliorators-J” pārstāve, . Uzņēmums veicina šķiroto atkritumu 

laukumu izveidi novadā. 

J.Baibakovs: pārstāv sevi padomē kopš tās pirmsākumiem. Pēc profesijas ir zvērināts 

advokāts. 

I.Bērziņa: Mārupes novada Domes jaunā sasaukuma deputāte. Uzver, ka novadam jāattīstās 

un jāliek uzsvars uz patriotisma ieaudzināšanu. 

A.Osītis: ir darbojies Babītes novada Domē kā priekšsēdētājs. Uzsver, ka guvis daudz vērtīgu 

atiņu, as noderēs turpmākajā darbā  jaunajā Mārupes novadā. 

J.Lībietis: Mārupe novada Domes deputāts. Pēc profesionālās sfēras ir strādājis kā Mārupes 

novada pašvaldības būvinspektors. 

G.Ruskis: Mārupes novada Domes jaunā sasaukuma deputāts. Lepojas ar sporta un aktīvās 

atpūtas parku Mārupē, sporta jomas  attīstību kopumā un potenciālu citām idejām. 

O.Sorokins: bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs, pašlaik treneris. Mārupes novada 

Domes jaunā sasaukuma deputāts. Cieša saikne arī uzņēmējdarbību, kur darbojas ar ekoloģisko 

mēslojumu un saules paneļiem. Mārupē dzīvo kopš 2008.gada. 

K.Ločs: Mārupes novada Domes izpilddirektors. Vēlas, lai Domes administrācija strādā 

efektīvi. Iestājas par inovatīvām, zaļām un energoefektīvām idejām. Vairākas šādas iniciatīvas 

novadā jau realizētas projektu ietvaros. 

I.Krēmere: Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja. Svarīgi, lai darbs padomēs ir 
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dialoga formā ne formālā veidolā. 

I.Ābele: pārstāv padomi jau piecus gadus un ir SIA “Līva AB Nord” finanšu direktore. 

Uzsver, ka uzņēmējdarbība tikusi veiksmīgi attīstīta un īstenoti daudz veiksmīgi projekti. 

K.Bodnieks: vada uzņēmumu SIA “Prolux” . Aktīvs Mārupes Uzņēmēju biedrības biedrs un 

žūrijas loceklis grantu programmā “Iedvesma.” 

N.Čizevskis: uzņēmējs un līdzīpašnieks divos uzņēmumos. 

V.Aišpurs, pārstāv padomi un ir RTU docents. 

S.Savickis: Mārupes uzņēmējdarbības biedrības vadītājs, darbojas komunikāciju un 

sabiedrisko attiecību jomā. 

A.Saveljevs: strādā Starptautiskajā lidostā “Rīga” jau 20 gadus un ir uzņēmuma valdes 

loceklis. Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, kuru vēlas turpināt.  

 

 

Informācija par uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, mērķiem, paveikto un 

aktivitātēm: 
 

J.Kursiša: prezentē informāciju par uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, kas darbojas kopš 

2016. gada, informē par kopīgi īstenotajiem pasākumiem un aktivitātēm, kā piemēram  

uzņēmējdarbības projekts “Mammu bizness”, dalība pašvaldību darba grupās, sadarbības 

memorandi ar VAS Lidosta „Rīga”  un biedrību “Mārupes uzņēmumi, pieredzes apmaiņas braucieni 

(Cēsis, Ādaži, Ogre), Lielā Talka Mārupē, SMU biznesa ideju konkursu vērtēšana un citas 

aktivitātes. 

I.Krēmere: turpina un prezentē līdz šim iesāktos un jau paveiktos sadarbības projektus - 

Plieņciema ielas rekonstrukcijas jautājuma virzīšana, Rail Baltica izbūves plāni. Norāda,  ka ir 

svarīgi, lai mūs, kā novadu, kurš ir vērsts uz attīstību, pamana. Līdz ar to tiek veicinātas dažādas 

sadarbības iespējas. Uzsākts darbs pie Aviācijas muzeja jautājumu virzīšanas. Svarīga uzņēmēju 

līdzdalība saistošo noteikumu izstrādē,  “NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā. 

Turpinās darbs pie ES fondu projektiem - SAM 3.3.1, kur notiek intensīva sadarbība ar 

uzņēmējiem. Uzņēmēju un pašvaldības atbalsts dažādās aktivitātēs un pasākumos. Infrastruktūras 

projektu veicināšana nav iespējama bez uzņēmējiem.  Šobrīd aktīva attīstība notiek lidostas tuvumā. 

Pašvaldībā norisinās aktīvs darbs pie jaunās IAS izstrādes. Būtiska bija uzņēmēju aptauja, kas 

norisinājās februāra mēnesī un tajā piedalījās ap 400 uzņēmējiem. Infrastruktūra vienmēr būs 

ikdienas darba kartības jautājums. 

 

Diskusija ar jaunā novada Domes deputātiem. Tēma – deputātu redzējums un 

viedoklis par novada uzņēmējdarbības attīstības prioritātēm, par uzņēmējdarbības 

vidi novadā, kas mainīsies/saglabāsies. 
Diskusijā par Transportu un infrastruktūru (ceļi) piedalās Domes deputāti –  

A.Ence: Teritorijas plānojums ir veids, lai parādītu, kur un kam būtu jāattīstās. L.Kadiģe: Veco 

Jelgavas ceļu pārasfaltēja un tas ir savests kārtībā. Gan Kantora iela, gan Plieņciema iela un citas 

ielas, jādomā kā tās uzturēt, jo ir ļoti liela ceļa noslodze. LVC cenšas, lai pašvaldības pārņem ielas, 

bet tam ir vajadzīgi lieli kapitāla ieguldījumi.  A.Osītis: Kontekstā ar Babīti, ļoti daudz sarunas ir 

bijušas ar LVC. Jāsaprot kāds ir uzstādījums katrai institūcijai. Jāsaprot kādas ir pašvaldības 

prioritātes šajā jautājumā. Babītes sāpīgais jautājums bijis Liepājas šosejas šķērsojums, tāpēc aktīvi 

jādarbojas ar valsts uzņēmumiem un institūcijām. M.Bojārs min, ka intensīvā kustība pieaug un 

aicina, lai valsts sakārto ceļus un tad pašvaldība varēs pārņemt ielas savā īpašumā. A.Saveļevs: 

Satiksmes drošībai ir jābūt vienai no svarīgākajām prioritātēm. V.Kārkliņš: Kantora un Lielās ielas 

krustojumā tiek izstrādāts pašlaik būvprojekts un notiek vienošanās ar LVC.  
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G.Ruskis: Nepieciešami auditi par veloceliņiem, kas ir droši un viegli izbraucami. Tāpat jāpārskata 

ceļa zīmes. Jārada atbilstoši apstākļi, lai varētu droši pārvietoties arī ar velosipēdu.  K.Ločs: 

Privātās ielas ir teju 100 km garumā. Pārņemti vien 4km pēdējo 3 gadu laikā. Pārņemto ielu process 

ir ļoti lēns un jādomā kā to risināt, jo šis process pašvaldībai ir ļoti sarežģīts, saredzot, ka galvenais 

izaicinājums turpmāk būs ielu infrastruktūra. A.Ence:Valdība vēlējās, lai pašvaldības pārņem B 

kategorijas ceļus, bet šis process ir apstājies. 

Diskusijā par skolēnu autobusu un sabiedrisko transportu piedalās Domes deputāti -  

M.Bojārs: Skolēnu pārvadājumi ir sabojājuši kopējo pārvadājumu tīklu. Esam runājuši par 

Mārupes un Babītes savienojumu, par ko jāturpina runāt. A.Ence: Jāsaprot reāli, kas vispār 

izmantotu sabiedrisko transportu. Pašlaik Autotransporta direkcija tikai slēdz maršrutus un neplāno 

jaunus veidot. Maršrutus primāri veido, lai nokļūtu uz darbu, skolu, mājām. 

Diskusijā par konsultatīvām padomēm un to turpmāko attīstību -  

M.Bojārs: Konsultatīvām padomēm jāturpina darboties un veidosies jaunas, savādāk un 

intensīvāk, aicinot, piedalīties Babītes iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Diskusijā par profesionālo sporta komandu –  

O.Sorokins:  Lokālu patriotismu veido sports. Lai kaut ko tādu izveidotu, būtu nepieciešami 

vairāki gadi. Lai tiktu pie labiem sportistiem ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Nevar veidot 

pašvaldības klubu, tam jābūt iesaistei no uzņēmumu puses. Pandēmija ir parādījusi, ka bērniem 

fiziskā sagatavotība nav tā labākajā kvalitātē. Jāpadomā par iespēju, ka pie sporta būvēm ir jābūt 

kādai aktīvai uzņēmējdarbībai kā kafejnīcas, kur var jaunieši atpūsties un paēst. L.Kadiģe:  Futbols 

attīstās otrajā līgā. Nepieciešams liels atbalsts ne tikai no pašvaldību puses, bet arī no uzņēmēju 

puses.  A.Ence: Igaunijā ļoti daudzās vietās pastāv izteikts lokālais patriotisms un atbalsta ļoti 

vietējos, ko dara uzņēmēji un pašvaldība. G.Ruskis: Bieži vien vecāki, kas ir arī uzņēmēji, atbalsta 

savus bērnus sportā un sniedz finansējumu. Sadarbībai ir jābūt abpusējai un intensīvākai ar 

uzņēmumiem. 

Uzsāktās un plānotās aktivitātes 
 

J.Kursiša iepazīstina ar uzsāktajām un plānotajām aktivitātēm -  būtu jāorganizē “Rīta 

kafija” arī ar Babītes uzņēmējiem, paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu. Mobilā 

aplikācija pašlaik ir testa variantā. Uzņēmējiem būs paredzēta atsevišķi sadaļa, kur varēs iesniegt 

dažādus piedāvājumus. Drīzumā aplikācija tiks aktivizēta. K.Ločs: Mobilā aplikācija kalpos kā 

saziņas kanāls iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Būs paredzēta atsevišķa sadaļa tikai mārupiešiem un 

pakalpojumu grozs autentificējoties caur Latvija.lv. I.Žunde papildina, ka pašlaik norit tehnisks 

darbs pie “demo” versijas. 

Mobilitātes nodrošināšana jaunajā novada teritorijā, veloceliņi, sabiedriskais 

transports. Sabiedriskā transporta maršruta aptauja un tās rezultāti  

I.Krēmere informē par uzsākto sadarbību ar uzņēmējiem un Rīgas pašvaldības institūcijām, 

t.sk. ar Rīgas satiksmi par sabiedriskā transporta nodrošināšanu un paplašināšanu Mārupes novadā - 

ļoti būtisks jautājums ir finansējums jauna maršruta izveidošanai, tāpēc uzņēmēju iesaiste ir ļoti 

svarīga. Svarīgi ir skaitļi attiecībā uz darbavietām. Pozitīvi jāvērtē tas, ka Rīgas satiksme grib 

paplašināt savus maršrutus. Nākotnes kontekstā paredzēti reģionālās mobilitātes punkti Tīrainē, 

Babītes stacijā un Jaunmārupē. Iedzīvotāji ļoti iesaistījušies daudzās pašvaldības rīkotajās aptaujās, 

tai skaitā par sabiedrisko transportu Mārupes novadā, kur kopumā piedalījās ap 400 iedzīvotāju (arī 
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Babītes iedzīvotāji), aptverot lielāku mērķgrupu. Aptaujas rezultāti liecināja, ka pietrūkst transports 

Jaunmārupē, jāpagarina Nr.25 autobuss, kā arī daudz tika minēts par ciemu savienojumiem novadā. 

Konsultatīvās padomes sanāksmes noslēgumā dalībnieki vienojas turpināt darbu 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē, iesaistot Babītes un Salas pagastu uzņēmējus un 

aktīvos iedzīvotājus. Nākamā sanāksme plānota septembrī.  

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:30 

 

PIELIKUMI:  

 Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes prezentācija 

 

 

 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas  

RTU students, prakses ietvaros           K. Tirzītis 

 

Padomes priekšsēdētāja:            S.Jeromanova-Maura

  


