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Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

DATUMS: 2019.gada 8.aprīlis 

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 Dome, priekšsēdētājs; 

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

vadītājs; 

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

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

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

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

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

8. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis; 

9. Kārlis Bodnieks, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, valdes priekšsēdētājs;  

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

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

12. Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors; 

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

14. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors. 

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās): 

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

direktors, valdes loceklis; 

16. Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis. 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās) 

1. Kristaps Beķeris, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs; 

2. Jānis Meļņikovs, fonda pārstāvis; 

3. Sigita Ķirse, “SIA Dynamic University” pārstāve; 

4. Ieva Šterna, “SIA Dynamic University” pārstāve; 

5. Edgars Jakobsons, SIA “TrafoNet” pārstāvis; 

6. Dace Krastiņa, SIA “Avar Auto” pārstāve. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Informācija par biedrības “Mārupes uzņēmēji” jauno valdi. (ziņo K.Beķeris); 

2. Izmaiņas Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā; 

3. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

pārvēlēšana; 
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4. Kultūras un sociālais garīguma centrs “Kairos” - moderns un inovatīvs projekts 

Jaunmārupē. (ziņo fonda pārstāvis Jānis Meļņikovs);  

5. Biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātes - jaunā LEADER kārta un īstenotajiem 

projekti. (ziņo A. Lukjanceva);  

6. “Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam” 

izstrāde  (izstrādātāja “SIA Dynamic University” pārstāves Sigita Ķirse un Ieva 

Šterna);  

 

Tēmas: 

- Pieaugušo izglītības vajadzības Mārupes novadā; 

- Mārupes novada uzņēmumu sadarbības iespējas ar izglītības iestādēm 

izglītojošos nolūkos; 

-  Mārupes novada ekonomiskās un darba tirgus attīstības tendences.  

 

7. Citi jautājumi. 

NORISE 

Darba kārtības 1. jautājums - informācija par biedrības “Mārupes uzņēmēji” jauno valdi 

(ziņo K.Beķeris). 

 

 

K.Beķeris informē, ka biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdē ir notikušas izmaiņas. Jaunais 

biedrības valdes sastāvs: L.Karnīte, A.Petrovs, K.Beķeris, J.Baibakovs, I.Bondare. Arī 

turpmāk paredzēta cieša sadarbība ar Mārupes novada domi, biedrības biedri tiks aktīvāk 

informēti par darbu un pieņemtajiem lēmumiem konsultatīvās padomes sēdēs. Tiks 

apsvērta biedru maiņas nepieciešamība, lai nodrošinātu kvalitatīvu biedrības pārstāvniecību 

Mārupes novada domes konsultatīvajās padomēs. Biedrība lems arī par izmaiņām laikraksta 

“Uzņēmēju Vēstis” izdošanā, plānots, ka laikraksts turpmāk varētu iznākt reizi ceturksnī.  

 

Diskusija. 

 

 

Darba kārtības 2. jautājums – izmaiņas Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

sastāvā. 

 

J.Kursiša informē, ka veicamas izmaiņas Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

sastāvā. Vēlmi pievienoties padomei ir paudusi SIA “Avar Auto” pārstāve Dace Krastiņa. 

J.Kursiša aicina D.Krastiņu ar sevi iepazīstināt klātesošos.  

 

D.Krastiņa strādā SIA “Avar Auto”, darbojas mārketinga un PR jomā, arī iepriekš ir 
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strādājusi vairākos lielos uzņēmumos Rīgā mārketinga jomā, ir savs redzējums par to, ko 

varētu novadā attīstīt, ir priekšlikumi un idejas ar kurām vēlās dalīties.  

 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes klātesošajiem biedriem vienbalsīgi 

balsojot “PAR”, D.Krastiņa tiek uzņemta padomes sastāvā.  

 

J.Kursiša norāda, ka vēlmi mainīt pārstāvniecības formu izteicis K. Bodnieks, turpmāk 

padomē turpinot darbu kā SIA “Prolux” pārstāvis. J.Kursiša lūdz sniegt īsu skaidrojumu 

pārstāvniecības statusa maiņai.  

 

K.Bodnieks skaidro, ka neskatoties uz to, ka vairs nav biedrības “Mārupes Uzņēmēji” 

valdes priekšsēdētājs, ir iestrādnes un vēlme dot savu pienesumu. Darbojoties Rīgas 

reģionālajā padomē, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), K.Bodnieks 

spēj nodrošināt viedokļu un informācijas apmaiņu starp abām pusēm, jo LTRK strādā pie 

daudziem pašvaldībām būtiskiem jautājumiem un ir svarīgi, lai šī informācijas apmaiņa 

notiktu. K.Bodnieks uzskata, ka var būt noderīgs padomei. 

 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes klātesošajiem biedriem vienbalsīgi 

balsojot “PAR”, K.Bodnieks turpina darbu padomes sastāvā kā SIA “Prolux” 

pārstāvis. 

 

J.Kursiša norāda, ka K.Beķerim, kā jaunajam biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes 

priekšsēdētājam, ir iespēja līdzdarboties Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

sastāvā. K.Beķeris pieņem piedāvājumu, aizpildot iesniegumu. J.Kursiša aicina padomi 

ievēlēt jauno padomes locekli.  

 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes klātesošajiem biedriem vienbalsīgi 

balsojot “PAR”, K.Beķeris tiek uzņemts Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās 

padomes sastāvā.  

 

 

Darba kārtības 3. jautājums - uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un 

priekšsēdētāja vietnieka pārvēlēšana; 

 

 

J.Kursiša informē, ka katru tiek skatīts jautājums par Uzņēmējdarbības atbalsta 

konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pārvēlēšanas 

nepieciešamību.  
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Diskusija. 

 
 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes klātesošajiem biedriem vienbalsīgi 

balsojot “PAR”, Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un 

priekšsēdētāja vietnieka amatu  saglabā S.Jeromanova – Maura un N. Čiževskis. 

 

Darba kārtības 4.jautājums - Kultūras un sociālais garīguma centrs “Kairos” - moderns 

un inovatīvs projekts Jaunmārupē (ziņo fonda pārstāvis Jānis Meļņikovs); 
 

 

 

J.Meļņikovs: vēlos piedāvāt jaunu ideju un aicināt padomes locekļus ņemt dalību tās 

īstenošanā. Jezuīti Latvijā sadarbībā ar Rīgas Romas katoļu kūriju, izveidojot nodibinājumu 

“Kairos”, vēlas izveidot ēku kompleksu Jaunmārupē ar mērķi nodrošināt divas funkcijas: 

reliģisko funkciju un  sociāli izglītojošu funkciju. Arhitekti šobrīd strādā pie būvprojekta 

minimālā sastāvā, gatavojoties publiskajai apspriešanai. Zeme, uz kuras celt ēku kompleksu 

fondam ir, tādēļ šobrīd tiek meklēti finansējuma avoti, lai turpinātu darbus. Šobrīd 

aptuvenās projekta īstenošanas izmaksas lēstas ap 1,5 milj. EUR. Skatīt pielikumu Nr. 1.  

 

K.Bodnieks: vai šī ēka būtu paredzēta izmantošanai visām konfesijām? 

 

J.Meļņikovs: iniciatīva ir katoļu, bet ēku paredzēts veidot tādu, lai tā būtu pieejama visām 

konfesijām.  
 

 K.Bodnieks: kas ir fonda dibinātāji? 

 

J.Meļņikovs: fonda dibinātājs ir Rīgas Romas katoļu kūrija. 

 

Diskusija. 

 

J.Kursiša informē, ka ir nepieciešams balsojums par vēl viena jauna Uzņēmējdarbības 

atbalsta konsultatīvās padomes locekļa uzņemšanu, jo šīsdienas sēdei ir pievienojies arī SIA 

“TrafoNet” pārstāvis Edgars Jakobsons. J.Kursiša aicina E.Jakobsonu iepazīstināt ar sevi.  

 

E. Jakobsons nodarbojas ar elektroinstalāciju materiālu vairumtirdzniecību, bet nu jau 

apmēram gadu nodarbojas ar e-mobilitātes risinājumu ieviešanu, strādājot ar uzlādes 

stacijām ne tikai elektroautomobiļiem, bet arī elektrovelosipēdiem. Attiecībā uz dalību 

konsultatīvajā padomē, uzskata, ka var dot savu pienesumu, lai Mārupē attīstītu 

uzņēmumiem labvēlīgu vidi.  

 

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes klātesošajiem biedriem vienbalsīgi 
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balsojot “PAR”, E.Jakobsons tiek uzņemts Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās 

padomes sastāvā. 

 

Darba kārtības 5. jautājums - Biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātes - jaunā 

LEADER kārta un īstenotajiem projekti. (ziņo A. Lukjanceva); 

 

 

 

A.Lukjanceva prezentē biedrības “Pierīgas partnerība” aktivitātes. Skatīt prezentāciju 

2. pielikumā.  A.Lukjanceva vērš uzņēmēju uzmanību uz to, ka ar 29. aprīli tiek atvērta 

jauna kārta uzņēmējdarbības veicināšanai, kur prioritārās rīcības ir tūrisma un aktīvās 

atpūtas veicināšana, atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un 

amatniecībai, kā arī atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.  

 

 

 

Darba kārtības 6. jautājums - “Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-

2026. gadam” izstrāde (“SIA Dynamic University” pārstāves Sigita Ķirse un Ieva 

Šterna); 
 

 

 

 

 

 

S.Ķirse iepazīstina ar uzņēmuma SIA “Dynamic University” darbības virzieniem un 

Mārupes novada Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026. gadam izstrādes posmiem.  

Skatīt prezentāciju 3. pielikumā.  

 

S.Ķirse un I.Šterna klātesošos aicina diskutēt par pieaugušo izglītības vajadzībām 

Mārupes novadā.  

Diskusija. 
 

S.Jeromanova- Maura norāda, ka indivīdam ir jāizglītojas visa mūža garumā, tādēļ 

mūžizglītības iespēja novadā ir jānodrošina. Attiecībā uz tēmām S.Jeromanova – Maura 

iesaka nefiksēt tās pārāk konkrēti, jo pieprasījums ir mainīgs. Darba tirgū pietrūkst 

profesionāļu. Tehnoloģijas attīstās tādā ātrumā, ka tas, ko iestrādā mācību programmās, 

skolu beidzot jau vairs nav aktuāls. Galvenā tēma mūsdienās ir darba vidē balstīta izglītība. 

Treškārt aktuāls jautājums ir par pārprofilēšanos, jo mūsdienās indivīds 50 gadu vecumā 

joprojām ir aktīvs un darbspējīgs. Mārupei būs nepieciešamas ne tikai augsti kvalificēti 

darbinieki, bet arī noliktavas darbinieki, kuri pratīs strādāt ar moderno, datorizēto noliktavu 

aprīkojumu.   

 

I.Ābele: Mārupei tepat blakus ir BA “Turība”, kas aprīkota ar lieliskām mācību telpām, 

piedāvā plašu izglītības programmu. Vai nepieciešams veidot identisku apmācību centru 

Mārupē?  
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I.Šterna norāda, ka šis ir tas būtiskais jautājums, kas izzināms, vai vispār nepieciešams 

attīstīt Mārupē mūžizglītības piedāvājumu. Ja atbilde ir jā, tad ko tieši. Jāņem vērā, ka 

mūžizglītība ir papildus izglītība, kas tiek apgūta pēc darba, brīvajā laikā. Līdz ar to 

jāapsver, kādā veidā prasmes var tikt apgūtas ērtā veidā.  

 

S. Jeromanova – Maura: pieaugušo izglītībā varam iekļaut arī interešu izglītību.  
 

I.Šterna prezentē 2017. gadā Mārupes pašvaldības veiktas iedzīvotāju aptaujas rezultātus.  
 

J.Baibakovs: vai šie rezultāti atspoguļo arī senioru viedokli? Senioriem būtu noderīgi 

apgūt datorprasmes.  

 

S. Jeromanova – Maura iebilst, ka maksai par kursiem ir liela nozīme.  Noteicošā tomēr 

ir tēma.  
 

K. Bodnieks norāda, ka izzinot iedzīvotāju vēlmes, piemēram aptaujas veidā, ir jānoskaidro 

ne tikai kādus kursus iedzīvotāji vēlētos apmeklēt, bet galvenokārt “kāpēc”, lai spētu 

atšķirot, cik daudziem šāda vēlme ir izsvērta, bet cik – mirkļa iedoma.  

 

Diskusija.  
 

K.Bodnieks: cik ļoti Mārupe atšķiras no citām pašvaldībām, kurās stratēģijas izstrādātāji 

jau iepriekš veikuši iedzīvotāju aptauju, piemēram Jelgavā? 

 

I.Šterna: situācija Jelgavā nav salīdzināma ar Mārupi. Tur jau vairāk kā 20 gadus darbojas 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, kas nodrošina pieaugušo izglītību.  

 

K.Bodnieks norāda, ka Mārupe ir daļa no Latvijas un Mārupes situācija nav unikāla, lai 

būtu nepieciešams izstrādāt atšķirīgus risinājumus.  
 

Diskusija. 
 

S. Jeromanova - Maura: svarīgi no kurienes būs nauda.  
 

I.Krēmere norāda, ka ik gadu ir iespēja piedalīties konkursā “Mārupe – mūsu mājas”, ar 

kura starpniecību ir iespējams saņemt finansējumu arī pieaugušo izglītības nodarbību 

vadīšanai.  Ja ir aktīvi cilvēki, kas vēlas darīt, un ir arī finansējums, tad arī pieprasījums 

būs.  
 

A.Lukjanceva norāda, ka pietrūkst informācijas par pašreizējo situāciju, jo līdzīgas 

aktivitātes notiek paralēli. Mūžizglītība ir tik pat svarīga kā izglītība skolās. Jautājums ir 

par to, kā tā tiek nodrošināta – vai tā būtu pašvaldības subsidēta, vai arī darbotos kā 

kompetenču centrs. A.Lukjanceva piekrīt, ka izglītība nevar būt bezmaksas. Pieredze rāda, 
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ka kolīdz kursi ir bez maksas, apmeklētāji nav gana motivēti tos apmeklēt.   

 

S.Ķirse: tātad atbalstāms būtu līdzmaksājums. 

 

V.Aišpurs: vai podniecību, tamborēšanu var saukt par izglītību? Ko mēs īsti saprotam ar 

vārdu izglītība? 

 

Diskusija. 
 

S.Ķirse un I.Šterna klātesošos aicina diskutēt par Mārupes novada uzņēmumu sadarbības 

iespējām ar izglītības iestādēm izglītojošos nolūkos.  

 

N.Čiževskis norāda, ka Mārupes novada uzņēmējiem ir laba sadarbība ar skolēnu 

uzņēmumiem.  

S. Jeromanova – Maura informē S.Ķirsi un I.Šternu par skolēnu mācību uzņēmumu 

tirdziņiem, kas regulāri tiek organizēti u.c. uzņēmēju aktivitātēm. S.Jeromanova – Maura 

vērš uzmanību uz to, ka šobrīd darba tirgū ir farmaceitu trūkums. Ir nepieciešams atrast 

veidus, kā jau pamatskolā bērnus ieinteresēt eksaktajās zinībās. 

Diskusija. 
 

I.Krēmere rosina kā regulāru praksi ieviest vecāku došanos uz skolām, lai bērniem 

pastāstītu par savu darba vietu un veicamajiem panākumiem, vairojot izpratni par dažādu 

profesiju specifiku.   

S.Ķirse un I.Šterna klātesošos aicina diskutēt par Mārupes novada ekonomiskās un darba 

tirgus attīstības tendencēm. 

 

A.Ozoliņa dalās atziņās par “Darba biržā” gūto pieredzi, kas uzskatāmi parāda ne tikai 

jauniešu attieksmi pret darbu, bet arī vecāku nostāju.  A.Ozoliņa norāda, ka uzņēmumam 

trūkst projektētāju, jo šobrīd ir spiesti projektēšanas pakalpojumu iepirkt no ārvalstīm.  

 

I.Ābele papildina, ka pietrūkst arī tāmētāju un rasētāju.  
 

N.Čizevskis: auditori trūkst.  
 

J.Baibakovs saskāries ar problēmu, ka pietrūkst darbaspēka, kas labi orientētos finanšu 

grāmatvedībā.  
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PIEŅEMTIE LĒMUMI 

1. Uzņemt D.Krastiņu Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā. 

2. Apstiprināt statusa maiņu K.Bodniekam, turpinot darbu padomes sastāvā kā SIA 

“Prolux” pārstāvim. 

3. Uzņemt K.Beķeri Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā. 

4. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka amatus saglabāt S.Jeromanovai – Maurai un N. Čiževskim. 

5. Uzņemt E.Jakobsonu Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā. 

 

PIELIKUMĀ: 

 

PIELIKUMS NR.1 – fonda “KAIROS” prezentācija; 

PIELIKUMS NR.2 – biedrības “Pierīgas Partnerība”; 

PIELIKUMS NR.3 – SIA “Dynamic University” prezentācija. 

 

SĒDI BEIDZ:  plkst. 18:00 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs    I. Šaroka 

Padomes priekšsēdētāja:                                                    Silva Jeromanova - Maura 


