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Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1/2021 

 

DATUMS: 2021.gada 28. janvārī  

SĒDE SĀKAS: plkst.16:00  

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

PADOMES SASTĀVS (piedalās): 

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

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

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

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

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

6. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;  

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

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

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

10. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors; 

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

12. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs; 

13. Laura Kulakova, Lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja. 

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

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

valdes loceklis. 

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

17. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis.  

 

PIEAICINĀTIE (piedalās) 

18. Līga Kadiģe,  Mārupes Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

19. Uva Bērziņa, Mārupes novada Dome, Sabiedrisko attiecību speciāliste;  
20. Jolanta Ivanova, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve. 

 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

1. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors; 

2. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis. 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Mārupes novada 2021.gada investīcijas un budžets. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022. – 2034.gadam izstrāde.  

2. Būtiskākais/aktuālākais no Mārupes un Rīgas pašvaldības pārstāvju tikšanās un Pierīgas 

pašvaldības vadītāju apvienības – Mārupes un Babītes apvienošanās kontekstā. 

3. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” atskats par iepriekšējo gadu (t.sk. Covid-19 kontekstā veiktās 

darbības, iesaiste), plāni un aktivitātes 2021.gadā.  

4. Biedrības “Biznesa Vēstniecība” atskats par iepriekšējo gadu, plāni un aktivitātes 

2021.gadā.  

5. Biedrības “Pierīgas Partnerība” aktualitātes un jaunumi 2021.gadā, iepazīstināšana ar jauno 

pārstāvi.  

6. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2021.gadā un plāna 

apstiprināšana. 
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 Konkursa “Mammu bizness Mārupē” un Grantu programmas (Ie)dvesma konkursa – 

komisijas sastāvs (uzņēmēju iesaiste), konkursa termiņi u.c.. 

 Diskusijai - atbalsti Covid-19 laikā – nekustamā īpašuma nodokļu atlaide. Citu 

pašvaldību piemērotās atlaides. 

 Aicinām pieteikties uzņēmējus piedāvāt suvenīru/dāvaniņu (bezmaksas)  – “Mazais 

mārupietis”. 

 Mobilās aplikācijas lietotnes izveide un ieviešana. 

 Bebru ielas 10, Mārupē – aptauja, projekta koncepts. 

 Vasaras skolēnu nodarbinātība (pašvaldības un uzņēmēju sadarbība) – darba grupas 

izveidošana. 

7. Citi aktuālie jautājumi. 

 

 

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

 

1.Mārupes novada 2021.gada investīcijas un budžets. Mārupes novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2022. – 2034.gadam izstrāde.  
 

I.Krēmere iepazīstina ar 2021.gada investīcijām un budžetu, minot, ka esam strauji augošs 

novads, par to liecina iedzīvotāju pieaugums, kas 2020. gadā bija 23 231 tūkstoši un uz 2021. gada 

1.janvāri 24 446 tūkstoši. 2021.gada budžeta ieņēmumi ir nedaudz mazāki, salīdzinoši ar 

2020.gadu. Piebilst, ka arī šogad no pašvaldības budžetā ir atlikta nauda, ko iemaksāt pašvaldību 

izlīdzināšanas fondā, kaut arī šos naudas līdzekļus varētu ieguldīt novada attīstībā.   

2021. gada lielākās investīcijas tiek plānotas Izglītības jomā, pabeidzot 2020. gadā uzsāktos 

projektus – Jaunmārupes bērnudārzu “Zīļuks”, Jaunmārupē un 2021. gadā uzsākot Mārupes 

mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūvi un jaunas piebūves izbūvi.  

Lielākie 2021. gada infrastruktūras projekti – Kungu ielas izbūve, pēc Green Street principa 

un autoceļa C19 būvprojekta izstrāde, ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbību šajā teritorijā. Iepazīstina ar 

esošo situāciju privāto ielu pārņemšanas procesu, kas tiek aktīvi veikts kopš 2016. gada. Līdz ar 

iedzīvotāju lielo aktivitāti nodot ielas pašvaldības īpašumā, 2020. gadā tika izveidota rinda un 

atrunāti konkrēti kritēriji, lai pārņemšanas process būtu skaidrs visām iesaistītām pusēm. No 

2020.gada līdz 2022. gadam Mārupes novadā notiek ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve, lai 

sasniegtu ES izvirzītos rādītājus, 2020. gadā tika izsludināta 1. un 2. kārta ūdensapgādes un 

kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai Mārupes novadā, šim mērķim ņemot 

aizņēmumu Valsts kasē. Kopā pa šim abām kārtām ir saņemti 354 pieteikumi.  Kopš 2020. gada ir 

uzsākts darbs pie ĢIS sistēmas izveides Mārupes novadā, un jau šogad šo sistēmu varēsim izmantot 

savā darbā, kā piemēram atainojot ielu pārņemšanas procesu, ūdensapgādes un kanalizācijas 

pieslēgumu izbūves procesu u.c. Turpinās darbs pie Jauniešu centra un sporta laukuma izveidošanas 

Dreimaņu ielā, kā arī pie Bebru ielā 10 Tirdzniecības vietas būvprojekta izstrādes. 2020. gadā ir 

uzsākti velotrases būvdarbi Tīraines dārzos, 2021. gadā plānots noslēgt, ar perspektīvu trasi nākotnē 

paplašināt. 2020. gadā ir izveidota Jaunizveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes darba grupa, kuras galvenais uzdevums vienoties un uzsākt IAS 

(Jaunizveidojamā novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas) izstrādes procesu.  Šobrīd ir noslēgti 

līgumi ar diviem ekspertiem, un notiek darbs pie iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas anketas 

izstrādes. Tiek plānots, ka februāra otrajā nedēļā tiks izplatīta šī anketa. Aicina būt aktīviem un 

izteikt savu viedokli.  

Diskusija - tiek uzdots jautājums, vai Jaunais Jaunmārupes bērnudārzs atvērsies 1. septembrī? 

Ar ko ir jārēķinās, ja kavēsies būvniecības termiņi? Jautājums tiek uzdots no uzņēmējiem, jo daļa 
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strādājošo vecāku jau šobrīd līdz ar ārkārtas situāciju valstī, ir spiesti strādāt attālināti, kas rada 

papildus spriedzi gan uzņēmumā, gan pašam darbiniekam. Atbildi sniedz K.Ločs, skaidrojot, ka 

Jaunmārupes bērnudārza būvniecības uzsākšana tika plānota 2019. gada aprīļa mēnesī, līdz ar to, ka 

VARAM nebija izstrādājusi MK. noteikumus, un nebija galvojuma padomes apstiprinājums, 

būvdarbus nevarējām uzsākt, tāpēc būvniecības termiņi ir mazliet iekavēti. Bet, pašvaldība 

sadarbībā ar būvnieku cenšas maksimāli iekļauties termiņos, jo tas skar gan Jaunmārupes 

pamatskolu, kur paredzēts, skolas korpusā, kur iepriekš bija bērnudārzs telpu pielāgošana skolas 

apstākļiem un ceram, ka mācību gadu varēs uzsākt abas pašvaldības mācību iestādes. K.Ločs 

piebilst, ka šobrīd ir līdzīga situācija izveidojusies arī ar Mūzikas un mākslas skolu.  

Nākamais jautājums tiek uzdots par ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūvi Mārupes 

novadā? Kad tiek plānots pabeigt būvniecības darbus, vai tie nekavējas? Atbildi sniedz I.Krēmere, 

minot, ka ūdenssaimniecības tīklu izbūve ir apsteigusi termiņus, un šobrīd, līdz ar garo rudens 

periodu ir +6 mēneši, līdz ar to provizoriski darbi tiks pabeigti ātrāk nekā tas tika plānots.  

K.Ločs īsi iepazīstina ar Mārupes un Babītes novadu apvienošanu, minot, ka šobrīd notiek 

darbs pie Jaunizveidojamā novada struktūras izveidošanas, kā arī pie IT struktūras salāgošanas. 

Jaunizveidojamā novada struktūra un ar to saistītie procesi ir jāpabeidz līdz 2021. gada 1. jūlijam.  

 

2. Būtiskākais/aktuālākais no Mārupes un Rīgas pašvaldības pārstāvju tikšanās un 

Pierīgas pašvaldības vadītāju apvienības – Mārupes un Babītes apvienošanās kontekstā. 

M.Bojārs iepazīstina ar būtiskāko un aktuālo no Mārupes un Rīgas pašvaldības pārstāvju 

tikšanās un Pierīgas pašvaldības vadītāju apvienības – Mārupes un Babītes apvienošanās 

kontekstā. Izstāsta, ka 2020. gada nogalē notika Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda 

Smiltēna un Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra darba tikšanās, kuras laikā tika 

apspriesta abu pašvaldību turpmākā sadarbība un aktuāli kopīgi risināmi jautājumi. Tikšanās laikā 

tika diskutēts par svarīgākajiem sadarbības punktiem – starp Rīgu un Mārupes novadu savienojošās 

infrastruktūras punktiem, ūdenssaimniecības jautājumiem, mobilitāti un sabiedrisko transportu. Kā 

arī ir diskusija par bērnu apmācību, ar iespēju Mārupes novada bērnus integrēt Rīgas mācību 

iestādēs. Darba tikšanās rezultātā tiek izrunāta vienošanās par Rīgas Metropoles dibināšanu. Šādas 

apvienības izveidošana provizoriskais nākotnē varētu nodrošināt lielāku sadarbības projektu 

finansējumu piesaisti utt.  

Diskusija - tiek uzdots jautājums, vai ir jau publicēta apvienības vīzija, mērķi, uzdevumi? 

Tiek sniegta atbilde, līdz ar to, ka apvienība ir nesen dibināta, tad notiek darbs, un kad būs reāli 

sadarbības punkti, tiks publiskota arī informācija. Tiek izteikts priekšlikums veidot mobilitātes 

punktus – Tīrainē un Pierīgā. M.Bojārs aicina iesūtīt savus priekšlikumus sadarbības projektiem 

un iespējamajiem modeļiem, lai varam veicināt diskusijas un apzināt visas vēlmes un iespējas.  

 

Pirms nākamā darba kārtības jautājuma, J.Kursiša ziņo, ka SIA “Avar Auto” pārstāve Dace 

Krastiņa neturpinās dalību konsultatīvajā padomē un cits pārstāvis no uzņēmuma netiek virzīts. 

Mainās uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāvis - turpmāk 

pārstāvēs administratīvā vadītāja Jolanta Ivanova. 

 

3. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” atskats par iepriekšējo gadu (t.sk. Covid-19 kontekstā 

veiktās darbības, iesaiste), plāni un aktivitātes 2021.gadā.  

 

Ar Biedrības “Mārupes uzņēmēji” atskatu par iepriekšējo gadu iepazīstina L.Kulakova, 

minot ka, ņemot vērā esošo situāciju Valstī, fiziskā sadarbība ar izglītības iestādēm ir mazinājusies. 

Ir meklēti jauni risinājumi digitalizējot dažādas aktivitātes un pasākumus, kā arī sniegt atbalstu 

Covid-19 kontekstā Mārupes uzņēmējiem. Informē, ka biedrībai ir piepulcējušies vēl jauni septiņi 

biedri, kā arī min, ka daži ir izstājušies, šobrīd biedrība pārstāv 70 uzņēmumus. 2021. gadā biedrībai 
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“Mārupes uzņēmēji” aprit 10. gadi.  Lai atzīmētu apaļo jubileju, tiek plānotas dažādas aktivitātes, 

protams, ņemot vērā esošos situāciju. Informē, ka š.g. 4. martā notiks biedrības biedru kopsapulce 

un biedrības jaunās valdes ievēlēšana. No biedrības ir sagatavoti divi projekti – viens projekts 

iesniegts projektu konkursā “Mārupe mūsu mājas” un otrs projekts iesniegts projektu konkursā 

LEADER. Projekti saistīti ar izglītību.  

 

4.Biedrības “Biznesa Vēstniecība” atskats par iepriekšējo gadu, plāni un aktivitātes 

2021.gadā.  
 

Ar biedrības “Biznesa Vēstniecība” atskatu par iepriekšējo gadu, plāniem un aktivitātēm 

2021.gadā iepazīstina S.Jeromanova–Maura, minot, ka neskatoties uz situāciju valstī 2020. gadā 

tika saplānotas ļoti daudz aktivitātes, bet neskatoties uz esošo situāciju tas ir izdevies kompakts.  

S.Jeromanova–Maura, turpina, ka ir īstenots LEADER projekts «Dots devējam atdodas»- 

24h birojs, kā arī noorganizēta biznesa domnīca “Kas uzņēmējam jāzina par 2020?” (sadarbībā ar 

ALTUM un LDDK). Lielu apmeklētību piedzīvoja, Dārza dizaina kursi, piepildot 2 pilnas grupas. 

Tika organizēts un īstenots “Cits Bazārs”, Junior Achievement Latvia skolēnu mācību uzņēmumu 

(SMU) reģionālais gadatirgus. Veiksmīgi realizēts projekts konkursā «Mārupe-mūsu mājas», 

īstenojot instagram meistarklase mazajiem; Veiksmīga zīmola veidošanas darbnīca mazajiem 

uzņēmējiem; Praktisks nodarbību cikls bērniem un jauniešiem, noslēgumā apvienojot ar pasākumu 

«Citāda skola#3»; Veselīga uztura pamati kopā ar prof. Anatoliju Danilānu; Dzīvo un mākslīgo 

ziedu vainagu veidošana Līgo. Kā atbalsta pasākums vietējiem mājražotājiem tika organizēts 

«LĪGO TIRDZIŅŠ». 2020. gada otrajā pusē tika organizētas Donoru dienas, nodrošinot siltas 

pusdienas mediķiem. 

Lielu atzinību ir guvušas lekcija par aukstumpeldēšanu projekta «Mārupe mūsu mājas 2020» 

ietvaros, S.Jeromanova–Maura piebilst, ka aukstumpeldēšana šobrīd jau pārtop, ka vienotu 

iedzīvotāju satikšanās iespēju vietu un tradīciju. Dalība Mārupes novada Uzņēmēju dienās. 2020. 

gada nogalē, nodibināja un atvēra Biznesa Vēstniecības KONCEPTVEIKALU, mērķis ir Latvijas 

darinājumu popularizēšana un veicināšana. Biznesa Vēstniecība ikdienā piedāvā telpu nomu, 

skaistumkopšanas meistariem (2 kabineti), apmācībām, semināriem, individuālām konsultācijām 

(koučings, veselība, karjera, valodas, interjera dizains, vebināri), Pop-Up Ziemassvētku fotosesijām 

u.c. Kā arī piedāvā printēšanas pakalpojumus.  

2021. gada ieceres ir turpināt darbu pie iesāktām iecerēm, piemēram, konceptveikala attīstība. 

Jaunu pakalpojumu veidošana, turpinot piedāvāt telpu nomu, domāt par Jaunu telpu veidošanu un 

iedzīvināšanu. Turpināts darbs pasākumu producēšanas jomā un veidot iestrādnes mūžizglītības 

virzienā. 

Noslēgumā S.Jeromanova–Maura novēl būt pozitīviem, un COVID negatīviem. Padomes 

dalībnieki pateicas par ieguldīto darbu Mārupes novadam.  

 

5.Biedrības “Pierīgas Partnerība” aktualitātes un jaunumi 2021.gadā, iepazīstināšana ar 

jauno pārstāvi.   
 

Par biedrības “Pierīgas Partnerība”  aktualitātēm un jaunumiem ziņo A.Lukjanceva, min, 

ka izmantos visas 2021. gada iespējas, šobrīd ir noslēgusies projektu iesniegšanas kārta, janvārī tika 

izsludināts mācību seminārs – kā rakstīt projektu, kur tika novērota liela aktivitāte. Un nobeigumā 

A.Lukjanceva iepazīstina ar J.Ivanovu, kas turpmāk pārstāvēs Uzņēmējdarbības atbalsta 

konsultatīvo padomi.  I.Ivanova iepazīstina ar sevi un aicina uz sadarbību.  

 

6.Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2021.gadā un 

plāna apstiprināšana.  
 

J.Kursiša turpina, informējot par plānotajām pašvaldības aktivitātēm 2021.gadā, minot, ka 

visas aktivitātes ir ietvertas iepriekš nosūtītajā Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānā 
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2021.gadam. J.Kursiša min, ka iespējams daļa pasākumu būs jāpārceļ, vai jāīsteno citā formātā, vai 

iespējams paliks neīstenoti.  

Informē par Grantu programmas (Ie)dvesma konkursu 2021.gadā, projektu iesniegšana būs no 

10. - 30.septembrim. Noslēguma pasākums plānots 12. novembrī. J.Kursiša, lūdz no konsultatīvās 

padomes izvirzīt vienu pārstāvi Grantu programmas (Ie)dvesma žūrijai. Tiek izvirzīta 

S.Jeromanova–Maura.  

J.Kursiša turpina par konkursu “Mammu bizness Mārupē”, kas 2021. gadā tiks turpināts un 

konkursa projektu pieteikumu izsludināšana un vērtēšana notiks pavasarī. J.Kursiša, lūdz no 

konsultatīvās padomes izvirzīt pārstāvi komisijai. Konsultatīvās padomes pārstāvji nevienojas par 

diviem pārstāvjiem, līdz ar to J.Kursiša aicina savus priekšlikumus iesūtīt uz e-pastu un apzināt 

biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedrus par interesi dalībai šajā konkursā.  

J.Kursiša iepazīstina ar COVID – 19 atbalsta pasākumiem no pašvaldības puses, minot, ka ir 

pieņemts lēmums par NĪN maksājumu pagarinājumu – 25.martā un 29.aprīlī, kā arī par 

atbrīvojumiem vai atlaidēm uzņēmējiem, kas telpas savai saimnieciskajai darbībai nomā no 

pašvaldības vai tās kapitālsabiedrības -25.martā. Un par grozījumiem Mārupes novada domes 

2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Mārupē” – 22.decembrī.  Informē par  citu pašvaldību sniegtajiem atbalsta 

pasākumiem.  

J.Kursiša turpina un informē par viedās lietotnes ieviešanu Mārupes novadā, piebilst, ka tā 

būs ērta un ātra saziņa ar platformas lietotājiem. Mobilās platformas lietotnes piedāvājumā ir opcija 

(viena no), kas iedzīvotājiem ļaus šo lietotni izmantot līdzīgi kā iedzīvotāju karti un uzņēmēji varēs 

ievietot savus īpašos piedāvājumus. Darbi pie mobilās aplikācijas ir tikko uzsākti – tiek apzināti 

potenciālie izpildītāji un to piedāvājumi, uzklausītas citu pašvaldību pieredzes, kas jau lieto šādas 

aplikācijas. Ir izveidota darba grupa, kurā ir gan Mārupes, gan Babītes pārstāvji, kas strādā pie šīs 

mobilās aplikācijas platformas ieviešanas. Informē par Bebru ielas 10 projekta plānotajām rīcībām – 

atrast labākos un atbilstošākos risinājumus telpu nomai un sadarbības partnerim. Tika nosūtīta 

aptaujas anketa, kuras mērķis bija uzzināt arī uzņēmēju viedokli un priekšlikumus. Aptaujas anketa 

tika izsūtīta vairākām konsultatīvajām padomēm un nav vēl noslēgusies, turpinās līdz 5.februārim. 

Aptaujas anketas rezultāti tiks nosūtīti e-pastā. Plānots, ka atbilstošākā telpu nomnieka un 

sadarbības partnera noskaidrošanai tiks izsludināts konkurss. J.Kursiša, lūdz no konsultatīvās 

padomes izvirzīt pārstāvi, kurš  varētu piedalīties  konkursa žūrijā. Tiek izvirzīts Normunds 

Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis.  

J.Kursiša jautā, vai nav iebildumu 2021. gadam nospraust iespējamās konsultatīvās padomes 

sanāksmes datumus. Konsultatīvās padomes pārstāvji vienojas par sanāksmju datumiem – 

22.04.2021; 17.06.2021; 09.09.2021.  M.Bojārs atgādina, ka jāieplāno laiks Jūlijā sanāksmei, lai 

iepazītos ar novada jauno sasaukumu.   

J.Kursiša aicina pieteikties uzņēmējus piedāvāt suvenīru/dāvaniņu (bezmaksas)  – “Mazajam 

mārupietim”. J.Kursiša turpina par Vasaras skolēnu nodarbinātību (pašvaldības un uzņēmēju 

sadarbība) – darba grupas izveidošanu, aicina pieteikties pārstāvjus darba grupai. Piesakās 

A.Ozoliņa un S.Jeromanova–Maura.  

J.Kursiša jautā konsultatīvās padomes dalībnieku viedokli par pieredzes apmaiņas braucienu 

uzņēmējiem uz Madonu? Konsultatīvās padomes dalībnieki atbalsta pieredzes apmaiņas braucienu, 

kad tas būs iespējams, skatoties no esošās situācijas valstī.  

 

J.Kursiša aicina apstiprināt Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 

2021.gadam. Vienojas, ka neīstenotās ieceres, pasākumi utt. tiks atrunāti 2021. gada pārskatā. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm “par” (A.Ozoliņa, L.Kulakova, A.Lukjanceva, M.Bojārs, I.Krēmere, 

I.Ābele, J.Kursiša, J.Baibakovs, K.Bodnieks, A.Saveļjevs, P.Pikše, S.Jeromanova – Maura, 

K.Priedenfelde, K.Ločs, N.Čiževskis, D.Krastiņa, V.Aišpurs), “pret”nav, “atturas””nav”, 
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Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome nolemj apstiprināt Mārupes 

novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2021. gadam.  

 

Nolemj: Apstiprināt Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2021. gadam. 

7.Citi aktuālie jautājumi. 

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvji aicina uz atsevišķu sarunu par atbalstu Covid-19 

laikā. “Mārupes uzņēmēji” biedrība uzņemas organizēt Rīta kafiju. Tiek plānots, ka “Rīta kafija 

uzņēmējiem” varētu notikt 11. februārī plkst. 9:00.  

Laura Kulakova, Lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja izsaka priekšlikumu par 

Jaunā termināļa projekta prezentāciju. Vienojas ka Jaunā termināļa projekta prezentāciju prezentēs 

18. februārī plkst. 10:00. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst.18:30 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Apstiprināts Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2021. gadam; 

2. Nākamās Mārupes novada uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes tiek 

plānotas - 22.aprīlī; 17. jūnijā; 9. septembrī; 

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

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

4. Bebru ielas 10 projekts  (telpu nomnieka un sadarbības partnera izsludinātais konkurss) - 

konkursa žūrijā, tiek izvirzīts Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis; 

5. Vasaras skolēnu nodarbinātību (pašvaldības un uzņēmēju sadarbība) – darba grupā, tiek 

izvirzītas - A.Ozoliņa un S.Jeromanova–Maura. 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:  

1. “Rīta kafija uzņēmējiem” par atbalstu Covid-19 laikā uzņēmējiem, 11. februārī plkst. 9:00, 

organizē biedrība “Mārupes uzņēmēji”; 

2. Lidostas "Rīga" Jaunā termināļa projekta prezentācija, 18. februārī plkst. 10:00. 

 

PIELIKUMI:  

1. Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2021.gadam; 

2. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes prezentācija; 

3. Biedrības “Biznesa Vēstniecība” atskats par iepriekšējo gadu, plāni un aktivitātes 

2021.gadā, prezentācija.  

 

 

 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs    A.Lontone-Ieviņa 

 

Padomes priekšsēdētāja:       S.Jeromanova-Maura  


