Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.4

DATUMS: 2020.gada 28. septembrī
SĒDE SĀKAS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
2. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs;
3. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
4. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Uzņēmējdarbības attīstības konsultante;
5. Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komerciālā departamenta direktors,
valdes loceklis;
6. Normunds Čiževskis, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
7. Jurijs Baibakovs, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
8. Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
9. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis;
10. Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis;
11. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāve;
12. Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāve;
13. Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis;
14. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis;
15. Dace Krastiņa, SIA “Avar Auto” pārstāve;
16. Laura Kulakova, Lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
17. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors;
18. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis;
19. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors;
20. Kristaps Beķeris, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Mārupes novada reformas aktualitātes – izsludinātais “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums”, pilsētas statuss Mārupei un Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam grozījumu apspriešana.
2. Nodokļu reforma – IIN sadale starp valsts un pašvaldības budžetu; autoratlīdzības saņēmēju,
pašnodarbināto un mikrouzņēmumu režīma maiņas ietekme uz Mārupes uzņēmējdarbības
vidi un iespējamās darbības šajā sakarā.
3. Meliorācijas sistēmas uzturēšana Mārupes novadā un ar to saistītās problēmas.
4. Karjerizglītība. Nākamā gada vasaras aktivitātes skolēnu nodarbinātībai - iesaistot
uzņēmējus.
5. ”Mārupes novada uzņēmēju dienas 2020” – plānotās aktualitātes.
6. Citi aktuālie jautājumi (15 min)
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NORISE
Sēdi atklāj J.Kursiša, iepazīstina ar sēdes dienas kārtību.
1. Mārupes novada reformas aktualitātes – izsludinātais “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums”, pilsētas statuss Mārupei un Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam grozījumu apspriešana
M.Bojārs informē par Administratīvi teritoriālo reformu. To paredz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020. gada 23. jūnijā. Mārupes ciemam
Mārupei pilsētas statuss tiek piešķirts no 2022. gada 1. jūlija. Jaunās pašvaldību domes darbu
uzsāks 2021. gada jūlijā. Esošās 119 pašvaldību domes turpinās darbu līdz 2021. gada pašvaldību
vēlēšanām.
Par pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam, pieņemto lēmumu, Mārupes novada dome
apstrīdēs satversmes tiesā. Kā arī Babītes novada dome arī ir sagatavojuši pieteikumu Satversmes
tiesai. Turpmākās darbības – iedzīvotājiem būs tiesības vēlēt jaunus deputātus jaunajās robežās. Lai
īstenotu Administratīvi teritoriālo reformu likumdevējs ir uzdevis vairākus uzdevumus, kas
novadiem kopīgi ir jāizdara. Viens no uzdevumiem ir vienoties par vēlēšanām. Tiek organizēta
kopīga kopsapulce, kuras laikā tiks diskutēts un lemts par vēlēšanām 2021. gadā. Nākamais
uzdevums ir novadiem vienoties par jaunā novada institucionālo struktūru. Trešais uzdevums ir
kopīgi jauniem novadiem jāvienojas par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.
M.Bojārs par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi aicina turpināt I.Krēmeri attīstības
nodaļas vadītāju. I.Krēmere turpina, ka jaunajiem novadiem kopīgi ir jāizstrādā Ilgtspējīga
attīstības stratēģija, no kuras izriet pārējie plānošanas dokumenti. Finansējums, ko ministrijas sola,
katru reizi samazinās. Šobrīd virzām uz Domes sēdi kopīgas darba grupas sagatavošanu, lai
diskutētu un vienotos par kopīgu dokumentu izstrādi.
M.Bojārs turpina, ka viss lielākas bažas ir par institucionālas sistēmas izveidošanu, kas skar
arī pašvaldības darbiniekus. Šobrīd ir informācija, ka ar 2021. gadu visi pašvaldības darbinieki tiek
atlaisti. Iedzīvotājiem šo pāreju ne vajadzētu izjust, jo esam iemācījušies strādāt attālināti.
Diskusija - tiek izteikts jautājums par grafisko identitāti. Uz ko tiek sniegta atbilde, ka arī
par grafisko identitāti vēl būs jāvienojas un viss vēl ir priekšā. Tiek izteikts jautājums – vai
mainīsies ielu nosaukumi. Uz ko tiek sniegta atbilde, ka ielu nosaukumi netiks mainīti, būs adresei
klāt pagasts. Piemēram - Bērzu iela, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
Tiek jautāts par izlīdzināšanas fondu, uz ko tiek sniegta atbilde, ka šobrīd nav informācijas,
vai arī turpmāk būs jāmaksā izlīdzināšanas fondā, bet ministrijas strādā pie šī jautājuma, un pēc
kāda laika droši vien šī informācija būs arī publiski pieejama.
M.Bojārs turpina, ka šobrīd aktīvi strādājam pie visiem uzsāktajiem projektiem, kas ietver
bērnudārza būvniecību, ielu būvniecību, maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu būvniecību, kā arī esam
ņēmuši aizņēmumu Valsts kasē, lai sniegtu līdzfinansējumu Mārupes iedzīvotājiem dzīvojamo māju
pieslēgšanai pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem u.c. projektiem, ar mērķi, lai šie
projekti arī pie jaunās valdības tiek realizēti līdz galam. Jāpiebilst, ka šobrīd ir procesā Mūzikas un
Mākslas skolas projekta sagatavošana, arī pie šī projekta strādājam un meklējam finansējumu.
Tiek jautāts par baseina būvniecību. Uz ko tiek sniegta atbilde, ka iepriekš bija uzrunāts
viens investors, kā arī bija noteikta būvniecības vietas, bet šobrīd investors paredzēto vietu ir
pārdevis, un šajā vietā ir plānots būvēt veikalu.
2. Nodokļu reforma – IIN sadale starp valsts un pašvaldības budžetu; autoratlīdzības
saņēmēju, pašnodarbināto un mikrouzņēmumu režīma maiņas ietekme uz Mārupes
uzņēmējdarbības vidi un iespējamās darbības šajā sakarā
M.Bojārs informē, ka šobrīd tiek izstrādāti grozījumi likumam "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” visa pieejamā informācija ir atrodama finanšu ministrijas mājas lapā. Pašvaldības finanšu
lielākie avoti ir nekustamā īpašuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācijas Skolotāju
algām. Ja šie ieņēmumi samazināsies, būs jāmeklē citi risinājumi.
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3. Meliorācijas sistēmas uzturēšana Mārupes novadā un ar to saistītās problēmas.
M.Bojārs informē, ka meliorācijas sistēmu uzturēšanas jautājums ir ļoti problemātisks.
Mārupes novada pašvaldības speciālisti ir iesaistīti Zemkopības ministrijas izveidotajā darba grupā,
kur darbs virzās ļoti lēnām. Mūsu pašvaldības speciālistu ierosinājums ir tām teritorijām, kur notiek
intensīva būvniecība, novadgrāvjus uzturēt pašvaldībai. Bet šo priekšlikumu KNAB birojs apturēja
un noraidīja.
I.Krēmere turpina, ka vēsturiski meliorācija ir lauksaimniecības apkšjoma. Bet šobrīd
situācija ir krasi mainījusies, liela daļa lauksaimniecības zemju, pie apdzīvotiem centriem, tiek
apbūvēti, un ne vienmēr jaunie zemju īpašnieki ņem vērā esošās meliorācijas sistēmas. Vietās, kur
gruntsūdens līmenis ir augsts, šobrīd jau veidojas problemātiskas situācijas, kad teritorijas var
aplūst. Priekšlikumu ko iesniedzām Zemkopības ministrijai, norādījām, ka apbūvējamas teritorijās
demontējot grāvjus, vai tos aizberot, vai neievērojot meliorācijas sistēmu, veidojas situācijas, kas
var ietekmēt ne tikai vienu konkrētu nekustamo īpašumu, bet visu apkartējot teritoriju.
Priekšlikumu izstrādājām pēc līdzīga koncepta, kā šobrīd ir noteikumi par pašvaldības nozīmes
ielām.
Diskutējot par šo jautājumu ar citām pašvaldībām, var noprast, ka pašvaldības neizmanto
šobrīd esošo Meliorācijas likumu, jo šis likums nestrādā. Likums paredz, ka privātīpašnieku grāvjus
var tīrīt par publiskiem līdzekļiem, ja pastāv draudi.
Mārupes novada pašvaldība pirms 7 gadiem iztīrīja lielos grāvjus, bet šobrīd šie grāvji ir
aizauguši, līdz ar to iespējams aicināsim sertificētu specialistu, kas varētu veicināt šīs situācijas
risināšanu. Mārupes novadā vidēji gruntsūdens līmenis ir paaugstinājies par 70 cm.
Tiek izteikts priekšlikums iztīrīt lielos grāvjus un privātīpašniekiem piestādīt rēķinus.
4. Karjerizglītība. Nākamā gada vasaras aktivitātes skolēnu nodarbinātībai - iesaistot
uzņēmējus.
I.Krēmere aicina uz diskusiju. Š.g. augustā Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes
sanāksmē tika apstiprināts Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. –
2025.gadam, kura izstrādē un realizācijā iesaistījās Jauniešu Dome. Šī plāna ietvaros tika izstrādāts
priekšlikums, kas skolēniem dotu iespēju pastrādāt vairākos uzņēmumos, iegūstot karjerizglītību.
Šādu modeli izmanto Siguldas pašvaldība.
J.Kursiša iepazīstina ar Siguldas pieredzi – Siguldas pašvaldība ir izstrādājusi saistošos
noteikumus, kur pašvaldība ir tā, kura finansē šo darbu konkrētajā uzņēmumu. Un pašvaldība slēdz
līgumu ar uzņēmumu. Tātad uzņēmējs iesniedz rēķinu pašvaldībai, kuru atmaksā pašvaldība.
Protams šos noteikumus varam papildināt un izstrādāt savus saistošos noteikumus.
Diskusijas laikā tiek izteikts ierosinājums veidot digitālu platformu, kur jaunieši varētu
pieteikties darbam un strādāt virtuālajā platformā.
Kā vēl viens ierosinājums tiek izteikts, ka jauniešu karjerizglītības projektu uzrauga viens
projekta vadītājs, kas īsteno menedžmenta funkcijas, sniedz atskaites utt. Kā arī padomes dalībnieki
vērš uzmanību uz to, ka ir jāizstrādā noteikti kritēriji, kā veidot jauniešu atlasi. Piemēram, pie
pieteikuma iesniedzot CV un motivācijas vēstuli, kas būtu pats pamats.
5. ”Mārupes novada uzņēmēju dienas 2020” – plānotās aktualitātes.
J.Kursiša ziņo, ka uzņēmēju dienas 2020 notiks un viss sekmīgi virzās uz priekšu. Informē,
ka tieši šodien ir papildināta Mārupes novada uzņēmēju dienu 2020 norises programma. J.Kursiša
īsi iepazīstina ar plānotajiem pasākumiem – biznesa vēstniecībā ir pieredzes stāsti par COVID laiku.
Būs pasākums “rīta kafija ar uzņēmēju”, kur pieaicinās arī jaunos uzņēmējus. Tiek plānots biedrības
“Līdere” pasākums. Biedrības Pierīgas partnerība organizē pasākumus, kā piemēram, prezentēs
aizdevumu platformu u.c.. kā arī pēcpusdienā ir plānotas iedvesmojošas lekcijas. Kā jau katru gadu
Mārupes novada uzņēmēju dienas tiks noslēgtas ar noslēguma pasākumu – balvu pasniegšanas
ceremoniju.
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6. Citi aktuālie jautājumi
J.Kursiša informē, ka ir saņemta e-pasta vēstule no uzņēmuma, kurš informē, ka ir
paredzēta kolektīvā atlaišana un tiek plānots atlaist 270 darbiniekus. Un sniedz informāciju par
Valsts valodu centra konkursu, kur tiek aicināts iesūtīt VVC uzņēmumus, kur ir valsts valodai
draudzīga vide.
SĒDI BEIDZ: plkst.17:45

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs

A.Lontone-Ieviņa

Padomes priekšsēdētāja:

S.Jeromanova-Maura
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