Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.1
DATUMS: 2019.gada 4.februāris
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;
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
1. Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, komerciālā departamenta
direktors, valdes loceklis
2. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis
3. Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis
PIEAICINĀTIE (piedalās)
1. Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors;
2. Daiga Dzalba – Sniedze, Mārupes novada domes Iepirkuma nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Jauno dalībnieku ievēlēšana Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā.
2. Mārupes novada Domes 2019.gada investīcijas un budžets. (ziņo I.Krēmere)
3. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2019.gadā un
plāna apstiprināšana. (ziņo J.Kursiša)
4. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes 2019.gadā. (ziņo K.Bodnieks)
5. Iepirkuma procedūra. (ziņo D.Dzalba-Sniedze)
6. Citi aktuālie jautājumi.
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NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: jauno dalībnieku ievēlēšana Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvās padomes sastāvā.
J.Kursiša informē klātesošos, ka uz padomes sēdi tika uzaicināti trīs uzņēmumu pārstāvji
– SIA “Trafonet” pārstāvis Edgars Jakobsons, SIA “Inxide” pārstāvis Lauris Līvzinieks,
SIA “Avar Auto” pārstāvji Dace Krastiņa un Varis Veinbergs. Sēdi klātienē ieradies
apmeklēt viens no trim aicinātajiem uzņēmumu pārstāvjiem – Lauris Līvzinieks.
SIA “Inxide” direktors L. Līvzinieks iepazīstina ar sevi klātesošos. Pēc profesijas būdams
fotogrāfs, ir aktīvi līdzdarbojies Mārupes pasākumu iemūžināšanā. Vairākās pašvaldībās
vada lielu infrastruktūras objektu projektēšanas darbus, piemēram, kultūras nama
projektēšanu Dobelē. Vienlaikus L.Līvzinieks darbojas arī mazumtirdzniecības jomā,
popularizējot bērnu vidū spēli KENDAMA.
Saskaņā ar Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra sēdes Nr.3 lēmumu Nr. 33
apstiprināto “Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes
nolikumu”,visiem klātesošajiem padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”,
padomes sastāvā ievēl L.Līvzinieku.
Darba kārtības 2. jautājums: Mārupes novada Domes 2019. gada investīcijas un
budžets (ziņo I.Krēmere).
I.Krēmere iepazīstina klātesošos ar 2019. gada budžetu un investīciju plānu – prezentācija.
(PIELIKUMS NR. 1)
J.Baibakovs: runājot par kanalizāciju, pirms kāda laika tika spriests par situāciju, ka
novada iedzīvotājiem piemēro dubultu tarifu par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu.
I.Krēmere: š.g. 6. februārī Mārupes novada domei un Mārupes komunālajiem
pakalpojumiem ir norunāta tikšanās ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par
iespēju izveidot atsevišķu metodiku tarifa izstrādei sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ja
tam sniedz pakalpojumu cits sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, pašvaldības pārstāvji
aktīvi iesaistās šī jautājuma risināšanā, šobrīd ir atvērts Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likums, kurā priekšlikumus par atsevišķas tarifu metodikas piemērošanu ir sniegusi arī
Pierīgas pašvaldību apvienība.
Darba kārtības 3. jautājums: Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas
aktivitātes, pasākumi 2019. gadā un plāna apstiprināšana (ziņo J.Kursiša).
(PIELIKUMS NR.2)
S. Jeromanova - Maura: pirms šīs konsultatīvās padomes sēdes padomes sastāvā esošie
uzņēmēji tikās savā starpā un diskusiju laikā nonāca pie secinājuma, ka vēlētos turpmāk
saņemt informāciju par to, kādi jautājumi tiek skatīti citās konsultatīvajās padomēs, īpaši
Izglītības konsultatīvajā padomē.
I.Krēmere informē, ka Izglītības konsultatīvo padomi paredzēts sasaukt š.g. 28. februārī.
2

2018. gada nogalē neklātienē tika apstiprināts jaunās izglītības koncepcijas darba
uzdevums, izsludināts iepirkums Izglītības koncepcijas izstrādei, vienojoties, ka Izglītības
konsultatīvās padomes sanāksme klātienē tiks organizēta pēc līguma noslēgšanas ar
Izglītības koncepcijas izstrādātāju.
K.Bodnieks izsaka priekšlikumu visām konsultatīvajām padomēm sagatavot sēžu grafiku
gadam, līdzīgi kā to izdarījusi Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome.
I.Krēmere skaidro, ka katras padomes specifika atšķiras un nereti neizdiskutētu jautājumu
gadījumā tiek organizētas atkārtotas sēdes, tādējādi paredzamie sēžu datumi nosakāmi tikai
aptuveni. Ja starp Uzņēmējdarbības padomes sēdēm ir bijušas kādas citas nozares padomes
sēde, ir iespējams saņemt konspektīvu informāciju par tajās apspriestajiem jautājumiem.
S. Jeromanova - Maura: 28. februārī piedalīsimies Izglītības konsultatīvās padomes sēdē.
Diskusija.
J. Kursiša aicina padomes locekļus vienoties par Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
sēžu grafiku 2019. gadam.
S. Jeromanova - Maura:
2. sēde: 8. aprīlis 16:00,
3. sēde: 10.jūnijs 16:00,
4. sēde: 26. augusts 16:00.
J.Kursiša: pirms sēdes aicināju padomāt par pieredzes apmaiņas brauciena galamērķiem.
Piedāvāju apmeklēt Ādažus, jo kā novadi esam līdzīgi. Vai ir vēl kādi ierosinājumi?
K.Bodnieks: atbalstu Ādažu apmeklējumu. Mana pirmā izvēle būtu Sigulda, jo, ja rudenī
tiks apstiprinātas Olimpiskās spēles Zviedrijā, tad Sigulda būs kā partneris Stokholmai.
A.Lukjanceva ierosina Ādažos apskatīt SIA “Soira” siera ražotni.
Diskusija par brauciena datumiem.
A.Lukjanceva: vai brauciens paredzēts tikai Uzņēmējdarbības konsultatīvajai padomei vai
tiks aicinātas pievienoties arī citas konsultatīvās padomes?
J.Kursiša norāda, ka pieredzes braucienā dotos vairākas konsultatīvās padomes.
J.Kursiša informē klātesošos par darba biržas pasākumu “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”.
Atšķirībā no iepriekšējā gada šogad pasākums ieplānots piektdienā, 22. martā.
Diskusija par izraudzīto datumu.
S. Jeromanova – Maura iebilst par izvēlēto datumu un norāda, ka piemērotāks būtu
12.marts.
J.Baibakovs ierosina sadarbībā ar VID organizēt semināru par izmaiņām fizisko personu
nodokļos sākot ar 1. martu, lai skaidrotu potenciālās situācijas, kad var veidoties nodokļu
parāds pret valsti.
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S. Jeromanova – Maura apšauba izpratni par šī jautājuma aktualitāti un norāda, ka šāds
seminārs varētu nesasniegt vēlamo apmeklētību.
J.Kursiša aicina balsot par Uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2019. gadam.
Visiem klātesošajiem
padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”, tiek
apstiprināts Uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2019. gadam.
Darba kārtības 4. jautājums: Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes
2019. gadā (ziņo K.Bodnieks).
K. Bodnieks informē klātesošos ka martā tiks vēlēts jaunais biedrības “Mārupes uzņēmēji”
priekšsēdētājs, bet tā kā savu kandidatūru neplāno izvirzīt, tad dalību Uzņēmējdarbības
konsultatīvajā padomē no marta plāno turpināt kā SIA “Prolux” pārstāvis.
K.Bodnieks uzdod klātesošajiem jautājumu par izdevuma “Mārupes Vēstis” iespējamu
tirāžas apjoma palielinājumu, ņemot vērā pieaugošo iedzīvotāju skaitu.
M.Bojārs: tirāžu palielināt nav plānots, jo pēc jaunākajām tendencēm preses izdevumi tiek
digitalizēti. Izdevuma pastāvēšana vistiešākajā veidā ir saistīta ar valdības lēmumiem, jo
tiek spriests par pašvaldību izdevumu satura ierobežošanu, kas nākotnē arī būtiski var
ietekmēt “Mārupes vēstis” izdošanu.
K.Bodnieks: atgriežoties pie biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāniem 2019. gadam, kā jauna
aktivitāte plānots uzņēmēju futbola turnīrs un jauniešu nodarbinātības projekts, kur tiktu
iesaistīta arī Nodarbinātības valsts aģentūra.
S. Jeromanova – Maura papildina - problēma ir tajā, ka jauniešu darbaspēks ir
nepieciešams uz neilgu laiku, ne pilnu mēnesi, tāpēc projekta ideja ir atrast veidu, kā
pieņemt jauniešus darbā uz mēnesi, bet tā laikā nodarbināt dažādos uzņēmumos.
Darba kārtības 5. jautājums: Iepirkuma procedūra (ziņo D.Dzalba-Sniedze).
D.Dzalba – Sniedze, iepirkumu nodaļas vadītāja informē klātesošos par iepirkumu
procedūru (PIELIKUMS NR.3).
S. Jeromanova – Maura: kāpēc biedrība nevar būt eksperts? Nav noteikts, vai eksperts var
būt tikai fiziska persona.
V.Aišpurs: ja eksperts būs biedrība, kā paraksts būs uz dokumentiem?
J.Baibakovs rosina noskaidrot šo jautājumu.
Diskusija par iepirkumu procedūru.
S. Jeromanova – Maura izsaka priekšlikumu organizēt atsevišķu tikšanos ar iepirkumu
nodaļu, lai pārrunātu interesējošos jautājumus.
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PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. visiem klātesošajiem padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”, padomes
sastāvā ievēlēts L.Līvzinieks.
2. Visiem klātesošajiem padomes locekļiem vienbalsīgi balsojot “PAR”, tiek
apstiprināts Uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2019. gadam.
Priekšlikumi/ierosinājumi:
1. visām konsultatīvajām padomēm sagatavot sēžu grafiku gadam, līdzīgi kā to izdarījusi
Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome;
2. noteikt sekojošus Uzņēmējdarbības sēžu datumus: 8. aprīlis, 10. jūnijs, 26. augusts;
3. organizēt atsevišķu tikšanos ar iepirkumu nodaļu, lai pārrunātu interesējošos
jautājumus.
PIELIKUMĀ:
1.PIELIKUMS - Mārupes novada Domes 2019. gada investīcijas un budžets
(prezentācija).
2. PIELIKUMS - Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi
2019. gadā (prezentācija).
3.PIELIKUMS – iepirkuma procedūra (prezentācija).
SĒDI BEIDZ: plkst. 18:15
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs
Padomes priekšsēdētāja:

I. Šaroka
Silva Jeromanova - Maura
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