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Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 

DATUMS: 2018.gada 08.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. Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja 

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

vadītājs 

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. Evita Sondore, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis 

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

direktors, valdes loceklis 

10. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis 

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

 

 

PADOMES SASTĀVS (nav ieradušies): 

1. Ivars Punculis, Mārupes novada Dome, izpilddirektors 

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

3. Vitālijs Aišpurs, SIA “ARCUS ELEKTRONICA”, pārstāvis 

4. Žanete Rušeniece, biedrība “Radīts Mārupē”, pārstāve 

 

PIEAICINĀTIE (piedalās) 

1. Nadīna Millere, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve 

2. Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Jauno dalībnieku ievēlēšana Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

sastāvā (ziņo J.Kursiša) 

2. Mārupes novada Domes 2018. gada investīcijas un budžets (ziņo I.Krēmere) 

3. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes, pasākumi 2018. gadā 

un plāna apstiprināšana (ziņo J.Kursiša) 

4. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes 2018.gadā. (ziņo E.Sondore) 

NORISE 

Darba kārtības 1. jautājums: jaunu padomes locekļu ievēlēšana (ziņo J.Kursiša) 
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J.Kursiša informē, ka ir saņemti divi pieteikumi dalībai Uzņēmējdarbības atbalsta 

konsultatīvajā padomē – biedrības “Radīts Mārupē” un biedrības “Pierīgas Partnerība” 

pieteikums.  

Pēc nolikuma jauno padomes dalībnieku ievēlēšana notiek tikai pretendentiem klātesot. 

Biedrības “Radīts Mārupē” pārstāve Elīna Brese ir izstājusies no padomes, un jaunā 

biedrības pārstāve, Sanita Jureviča, nav ieradusies, līdz ar to, šajā padomes sēdē netiks 

izskatīts jautājums par Sanitas Jurevičas kā biedrības “Radīts Mārupē” pārstāves 

ievēlēšanu. 

Otrs pieteikums saņemts no biedrības “Pierīgas Partnerība”. Ieradušās biedrības pārstāves 

- valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere un valdes locekle Alīna Lukjanceva. Pēc nolikuma 

padomes sastāvu veido ne vairāk kā septiņi Mārupes novadā reģistrētu nevalstisko 

organizāciju pārstāvji. Tā kā padomes sastāvā jau ir seši biedrības “Mārupes uzņēmēji” 

pārstāvji, tad var ievēlēt vēl tikai vienu nevalstisko organizāciju pārstāvi. 

Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāves nolemj ievēlēšanai virzīt biedrības valdes locekli 

Alīnu Lukjancevu. Padome iepazīstas ar biedrību. Biedrības mērķis ir ar savu darbību 

veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanos, kā arī viens no biedrības mērķiem ir veicināt uzņēmējdarbības 

attīstību, un projekta LEADER ietvaros biedrība piešķir finansējumu uzņēmējdarbības 

projektu attīstībai.  

Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu no padomes veic pati 

padome, kas notiek balsojot. Notiek padomes jauno dalībnieku ievēlēšana. Padomes sastāvā 

esošie dalībnieki balso par jaunās padomes dalībnieces ievēlēšanu: 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” M.Bojārs, I.Krēmere, J.Kursiša, N. Čiževskis, 

J.Baibakovs, I.Ābele, E.Sondore, A.Saveļjevs, A.Ozoliņa un S.Jeromanova - Maura 

nolemj:   

saskaņā ar padomes nolikuma 9.6. punktu padomē ir ievēlēta biedrības “Pierīgas 

Partnerība” pārstāve Alīna Lukjanceva. 

Darba kārtības 2. jautājums: Mārupes novada Domes 2018. gada investīcijas un budžets 

(ziņo I.Krēmere) 

I.Krēmere informē par apstiprināto pašvaldības budžetu 2018. gadam (2.pielikums). 

Kopējie ieņēmumi apstiprināti 32,8 milj. EUR apmērā. Lielākos ienākumus - 70%,  veido 

iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumi, savukārt lielākie izdevumi paredzēti izglītībai – 

44%. Lielākās investīcijas paredzētas rīcības virzieniem “Satiksmes drošības un ceļu 

kvalitātes uzlabošana” 3 253 917 EUR apmērā un “Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas” 

4 217 481 EUR apmērā.  

 

Sanāksmei pievienojas P.Pikše.  

 

I.Krēmere turpina prezentāciju stāstot par nozīmīgākajiem investīciju projektiem 2018. 

gadā: 

- Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve, apkures sistēmas pieslēgšana, skolas 

būvniecības uzsākšana (iepirkums), vecās skolas nojaukšana; 

- Mārupes pamatskolas sporta laukuma būvniecība, tehniskā apsekošana un 
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projektēšana PII; 

- Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūve, PII nojumes 2 grupām; 

- Būvprojekta izstrāde Dienas centra, Sociālā dienesta, bibliotēkas un doktorāta 

izbūvei Tīrainē; 

- Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizācija; 

- Švarcenieku parka realizācija; 

- Skultes ciema rekreācijas teritoriju izveidošana, Skultes dabas parka izveidošana; 

- Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana; 

- Novada administratīvā centra sakārtošana, 1.kārtas īstenošana; 

- Ūdensvadu izbūve Jaunmārupē, Vētras un Tīraines ciemos; 

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība IV kārta; 

- Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām (50 000) un asenizācijas 

stacijas izveidošana (85 000); 

- Teritorijas plānojuma grozījumu un lokālplānojumu izstrāde, Attīstības 

programmas izstrāde 2020 2026, ĢIS sistēmas izveidošana; 

- Ielu un ceļu izbūve un pārbūve programmas "Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 

2015 - 2019 gadam" ietvaros; 

- Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai Tīrainē; 

- Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve; 

- “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes 

novadā” Dzirnieku ielas, ceļa C-16 un ceļa C-15 posma pārbūve 

 

Diskusija 

I.Krēmere informē, ka Mārupes novada pašvaldībai ir piešķirta viena jauna ģimenes ārsta 

prakses vieta, līdz ar to pašlaik tiek meklētas piemērotas telpas prakses atvēršanai. Ja 

klātesošajiem ir kāds piedāvājums, tad lūgums sazināties ar I.Krēmeri. 

A.Saveļjevs norāda, ka lidostā ir pieejamas brīvas telpas, piemērotas jaunas ģimenes ārsta 

prakses izveidei. Lidostas teritorijā strādā 7000 cilvēki, un darbinieku aptaujās daudzi no 

tiem izteikuši nepieciešamību pēc ģimenes ārsta tuvākā mērogā. Pašlaik lidostā ir tikai 

poliklīnika. Izsaka iespēju, ka ģimenes ārsta apmeklētājiem varētu piešķirt arī 

autostāvvietu.  

I.Krēmere - pašlaik strādājam pie tā, ka jaunbūvējamā publiskā ēkāTīrainē tiks izveidots 

doktorāts ar vēl divām jaunām ģimenes ārstu prakses vietām. Ir jau sagatavots pieprasījums 

Nacionālajam veselības dienestam pēc jaunām ģimenes ārstu prakses vietām, jo šobrīd 

novadā strādā tikai 6 ģimenes ārsti. Zinot, ka viena ģimenes ārsta maksimālais pacientu 

skaits ir 2000, pie esošā iedzīvotāju skaita, ģimenes ārstu nodrošinājums nav pietiekams. 

A.Saveļjevs informē, ka lidostā plānota ziemas dārza izveide. Ir izveidota laba sadarbība ar 

A/S “Latvijas valsts meži”, kas atbalsta šo projektu nodrošinot kokus un citus materiālus 

dārza izveidei. Norāda, ka A/S “Latvijas valsts meži” ir atvērti sadarbībai arī ar citām 

organizācijām, institūcijām. 

I.Krēmere informē par plānoto Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidi. 

J.Baibakovs ierosina uz nākamajām padomes sēdēm prezentējamos materiālus saistībā ar 

kādu infrastruktūras projektu u.tml. jautājumiem papildināt ar kartogrāfisko materiālu, lai 

visiem padomes locekļiem būtu skaidrs, par kuru teritoriju tiek runāts. 
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I.Krēmere informē, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir veikuši iepirkumu un ir zināms tā 

uzvarētājs Daugavas ielas pārbūves projektam. Projektā paredzēti četri jauni luksofori – pie 

Domes ēkas, pie Rimi, pie Lielās ielas un pie Liliju ielas, kā arī paredzēts jauns apļveida 

krustojums Mārupītes gatves un Daugavas ielas krustojumā. Visas šīs izmaiņas ir 

paredzētas satiksmes drošības uzlabošanai, jo diemžēl avārijas Lielās un Daugavas ielas 

krustojumā notiek ļoti bieži.  

M.Bojārs aicina lidosta “Rīga” pārstāvi atbalstīt Mārupes novada pašvaldības lūgumu 

Rīgas pašvaldībai Rīgas jaunajā teritorijas plānojumā saglabāt tramvaja iespējamo 

perspektīvo trasi no lidostas “Rīga” uz Rīgas centru, kā arī pašai lidostai šo ideju saglabāt 

savos plānošanas dokumentos. 

A.Saveļjevs par šo jautājumu ir noritējušas diskusijas. Zinot, ka gaidāms ātrvilciena Rail 

Baltica savienojums: lidosta “Rīga” – Rīgas centrs, pasažieriem šis tramvaja savienojums 

nav tik aktuāls. Bet aktuāls tas ir tieši lidostas darbiniekiem. Sevišķi lielas problēmas ar 

nokļūšanu lidostā ar sabiedrisko transportu ir tieši mārupiešiem. Jau iepriekš ir runāts par 

risinājumu - ir jāizbūvē ceļš C-13. 

I.Krēmere - sarunās ar lidosta “Rīga” pārstāvjiem ir noskaidrots, ka jautājums ir darba 

procesā. Pašvaldība ir gatava sadarboties, lai veicinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

starp Mārupi un lidostu. 

A.Saveļjevs norāda, ka tramvajs būtu jāparedz lidostas plānošanas dokumentos tagad, jo 

vēlāk būs par vēlu. Pie sestās būvniecības kārtas un pie Rail Baltica tramvajs pašlaik nav 

nekur iezīmēts. 

I.Krēmere informē, ka, lai uzlabotu darbu Mārupes domē un vienuviet apkopotu 

informāciju, kas attiecas uz funkcionālo zonējumu, ceļu tīklu un tamlīdzīgu ar ģeogrāfiju 

saistītu datu uzglabāšanu, analīzi un attēlošanu, paredzēta jaunas sistēmas ieviešana – 

ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS). Ar šīs sistēmas palīdzību speciālists var pārskatīt 

visu informāciju, kas atteicas uz attiecīgo teritoriju vienā sistēmā, jo pašlaik dažādi dati, 

kas būtu jāskata kopā, atrodas dažādās kartēs, datu formātos utml. ĢIS savieno visu vienā 

sistēmā, un nodrošina materiālu bāzi darbam ne tikai pašvaldības darbiniekiem, bet arī 

deputātiem, labākai situācijas apzināšanai un lēmumu pieņemšanai. 

J.Baibakovs jautā, vai šī sistēma, vismaz daļēji, būs pieejama arī iedzīvotājiem? 

I.Krēmere  – attiecībā uz iedzīvotājiem, ir grūti pateikt, vai sistēma būs piemērota ikviena 

lietotāja prasmju līmenim, kā arī sistēmas lietošanai visticamāk būs nepieciešama speciāla 

programmatūra. Pašlaik nav skaidras atbildes uz šo jautājumu. 

M.Bojārs papildina, ka visticamāk pašvaldība būs kā viens no sistēmas lietotājiem, nevis 

pārvaldītājs.  

A.Lukjanceva jautā vai sistēma ir centralizēta visām pašvaldībām? 

I.Krēmere  ir vairāki pakalpojuma sniedzēji, kuri šīs sistēmas piedāvā, un katra pašvaldība 

izvēlas sev atbilstošāko variantu pēc savām iespējām un vajadzībām.  

A.Saveļjevs jautā, vai ilgtermiņā Mārupē ir paredzētas savas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas? Jautājums lidostai ir aktuāls, jo ar sesto būvniecības kārtu, lidostai paredzēts 

notekūdeņu daudzuma palielinājums, bet SIA “Rīgas Ūdens” kvotas notekūdeņu 
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novadīšanai drīz būs izsmeltas. 

M.Bojārs – valsts politika nosaka visai Pierīgas teritorijai notekūdeņus nogādāt 

Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  

I.Krēmere – ierosina noorganizēt atsevišķu sarunu par šo jautājumu ar lidostas 

pārstāvjiem. Šobrīd Mārupes novada dome aktīvi strādā pie jaunas metodikas izstrādes 

attiecībā pret notekūdeņu novadīšanas tarifu, jo Mārupes novada domi neapmierina tas, ka 

ir jāmaksā 100% Rīgas tarifs - tas noteikti interesētu arī lidostu, jo arī lidosta ir sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs. 

A.Lukjanceva jautā, kā tiek izvēlēti ceļi rekonstrukcijai? 

I.Krēmere – pirmkārt ir veikta ceļu inventarizācija, kurā katrai ielai ir noteikts tās faktiskais 

stāvoklis. Otrkārt tiek vērtēts apbūves blīvums un inženierkomunikāciju esamība. Ja 

konkrētajās ielās vēl nav izbūvētas visas komunikācijas, tad tās ielas noteikti nav prioritātes. 

Ielu pārbūvi paredz pēc tam, kad ir izbūvētas visas nepieciešamās komunikācijas. 

A.Lukjanceva jautā, vai tiek veikta publiskā apspriede? Stāsta par Babītes novada piemēru, 

kur tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu kuru ielu vai ceļu būtu nepieciešams 

labiekārtot visvairāk. 

I.Krēmere atbild, ka Mārupes gadījumā tas visticamāk, ka nav piemērojams, jo liela daļa 

ielu ir privātas ielas.  

P.Pikše papildina, ka pašvaldības ielu un ceļu izbūves un pārbūves programmā ir noteiktas 

divas prioritātes, un gadījumā ja finansējums paliek pāri, tad tas tiks novirzīts otrās 

prioritātes ielu pārbūvei. 

I.Krēmere projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Mārupes novadā” - Dzirnieku ielas, ceļa C-16 un ceļa C-15 posma pārbūve, ir piemērs, kur 

tieši tā arī notika. Pēc ceļu C-16 un C-15 izbūves finansējums palika pāri, tāpēc tas tiek 

virzīts ceļa C-13 izbūvei. Lai arī šobrīd vēl nav saņemts oficiāls apstiprinājums no VARAM 

ministrijas, neoficiālās sarunās ar CFLA  ceļa C-13 papildus iekļaušana ir apstiprināta. 

A.Lukjanceva kādas aktivitātes plānots iekļaut jaunajā Attīstības programmā saistībā ar 

uzņēmējdarbības vides attīstību? Jautājums biedrībai “Pierīgas Partnerība” ir aktuāls tāpēc, 

ka biedrībai jāveic sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas novērtējums. Vai 

iespējams plānot kādas kopīgas aktivitātes? 

I.Krēmere tāpat arī mums ir jāsāk ar iepriekšējās Attīstības programmas novērtējumu un 

jaunu ideju virzīšanu, aptauju veikšanu – tas arī ir tas, ar ko šogad plānots sākt. Finansējums 

Attīstības programmas izstrādei šī gada budžetā ir paredzēts tikai darba uzsākšanai. Par 

kopīgām aktivitātēm var padomāt atsevišķi. 

Darba kārtības 3. jautājums: Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas 

aktivitātes, pasākumi 2018. gadā un plāna apstiprināšana. (ziņo J.Kursiša) 

J.Kursiša iepazīstina ar sevi, kā jauno Mārupes novada domes uzņēmējdarbības attīstības 

konsultanti. Informē par Uzņēmējdarbības veicināšanas plānā īstenotajām aktivitātēm un 

paredzētajiem pasākumiem 2018. gadā (3.pielikums). 
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Informē par iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienā par interesējošām tēmām uz kādu 

citu pašvaldību - piedāvājums ir doties uz Cēsīm. Tuvākajā laikā nepieciešams vienoties 

par brauciena datumu.  

A.Lukjanceva ierosina apmaiņas brauciena laikā apmeklēt Cēsu novada Domi, lai dzirdētu 

par viņu organizēto biznesa ideju konkursu “Cēsis var!”. 

J.Kursiša norāda, ka šī brauciena laikā nav plānota tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem. 

Cēsu pašvaldībā plānota liela reorganizācija, tai skaitā, pārvaldes struktūras un darbinieku 

maiņa, līdz ar to pašvaldības darbinieki nebūs gatavi mūs uzņemt tieši šajā laikā.  

A.Lukjanceva ierosina apmaiņas braucienā doties uz Madonu. Madonas pašvaldība šobrīd 

ir zināma kā labs piemērs uzņēmējdarbības veicināšanā, šis varētu būt interesants variants. 

Tāpat kā Cēsis, arī Madonas pašvaldība rīko biznesa ideju konkursu “Madona var labāk!”. 

Konsultatīvā padome vienojas par pieredzes apmaiņas brauciena datumu un vietu – šī gada 

23. martā, brauciens uz Cēsīm.  

J.Kursiša turpina komentēt prezentāciju un iepazīstina ar iespējamiem variantiem, kurus 

uzņēmumus varētu apciemot Cēsīs. Piedāvā apmeklēt sekojošus objektus: 

 radošo industriju centrs - Koprades māja “Skola6”; 

 A/S “Cēsu alus”; SIA “Vinnis”; Maizes ceptuve “Cēsu Maize”; veikaliņš 

“ĶIMENE” ; 

 SIA “Recro”, viens no līderiem automātisko ātrumkārbu restaurācijas jomā 

Ziemeļeiropā; 

 SIA „Balticfloc”, pieredzes bagātākais makulatūras pārstrādes uzņēmums Latvijā ar 

plašāko otrreizēji pārstrādātas produkcijas klāstu. 

 

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvjiem tiks nosūtīta brauciena programma.  

A.Lukjanceva ierosina apsvērt mākslas telpas “MALA” apmeklējumu. “MALA” ir 

kafejnīca un vietējo ražotāju tirdzniecības vieta, no kuras Mārupe varētu smelties idejas, kā 

apvienot vairākas funkcijas vienā vietā uzņēmējdarbības vides attīstīšanai, piemēram, 

apvienojot vietējo mājražotāju tirdzniecības vietu un kafejnīcu. 

J.Kursiša aicina A.Lukjancevu  un pārējos padomes dalībniekus sūtīt līdz 23.februārim 

idejas ar uzņēmumiem vai vietām, kuras varētu apmeklēt brauciena laikā uz e-pastu 

jolanta.kursisa@marupe.lv. 

J.Kursiša turpina prezentāciju un informē par plānotajiem pasākumiem.  

Mārupes novada Dome 2018. gadā plāno sekojošu pasākumu organizēšanu:   

1. semināri uzņēmējdarbībā:  

- 14. martā – «Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā»; 

- septembrī vai oktobrī – par uzņēmējiem aktuālu tēmu; 

2. darba birža «Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē», sadarbībā ar biedrību “Mārupes 

uzņēmēji” un uzņēmējiem 14.aprīlī; 
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3. sadarbībā ar MUB un Mārupes vidusskolu konkurss skolēnu mācību uzņēmumiem 

(maijā); 

4. uzņēmēju dienas un karjeras nedēļa «Pielaiko profesiju» sadarbībā ar uzņēmējiem 

un MUB 15.-18.oktobrī; 

 sadarbojoties ar uzņēmējiem skolēnu ekskursijas uz uzņēmumiem; 

 uzņēmēju dienas 19.oktobrī. 

Diskusija 

J.Baibakovs jautā, vai seminārs 14. martā paredzēts jaunajiem uzņēmējiem, vai jau 

pieredzējušiem? Ierosina, ja iespējams, pirms semināra aplūkot prezentētāju sagatavotos 

slaidus, lai zinātu par ko seminārā tiks runāts, un vai tas katram individuāli ir aktuāli.  

J.Kursiša atbild, ka mērķauditorija ir visi – gan esošie uzņēmēji, gan topošie. 

S.Jeromanova-Maura ierosina VID pārstāvim, kurš seminārā uzstāsies, pirms semināra 

iesūtīt uzņēmējus interesējošus jautājumus. 

Padome piekrīt ierosinājumam un nolemj līdz 1. martam iesūtīt VID adresētus jautājumus 

saistībā ar jauno nodokļu reformu Mārupes uzņēmējdarbības attīstības konsultantei uz e-

pastu jolanta.kursisa@marupe.lv., kura jautājumus tālāk nosūtīs VID pārstāvim, kurš 

uzstāsies seminārā. 

A.Lukjanceva ierosina iekļaut semināra afišā, kura tiks publicēta mājaslapā, avīzē un 

facebook lapā, informāciju - ja ir kāds konkrēts jautājums Valsts ieņēmumu dienestam, tad 

jautājumu var iesūtīt līdz konkrētam datumam uz konkrētu e-pastu. 

A.Saveļjevs informē, ka vakar, 7. februārī, lidostā tik atvērta LIAA filiāle - informācijas 

centrs “Magnetic Latvia”. Informācijas centrs piedāvā iespēju Latvijas ražotājiem, tūrisma 

uzņēmumiem un citiem caur LIAA prezentēt sevi ārvalstu viesiem, kā arī piedāvā Latvijas 

uzņēmējiem organizēt tikšanās ar ārvalstu sadarbības partneriem iekšā lidostā. Informācijas 

centrā izbūvētas divas atsevišķas tikšanās telpas, aprīkotas ar visu nepieciešamo tehniku 

prezentāciju sniegšanai.  

J.Kursiša aicina sniegt idejas uzņēmēju dienu noslēguma pasākumam, kas notiks 19. 

oktobrī. 

Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2018. gadam pirms sēdes tika nosūtīts 

visiem padomes dalībniekiem pārskatīšanai (4. pielikums).  

Notiek balsošana par pārskata apstiprināšanu. 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm “par” M.Bojārs, I.Krēmere,P.Pikše, J.Kursiša, N. Čiževskis, 

J.Baibakovs, I.Ābele,E.Sondore, A.Saveļjevs, A.Ozoliņa un S.Jeromanova - Maura 

nolemj:   

apstiprināt Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plānu 2018. gadam. 
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Darba kārtības 3. jautājums: Biedrības “Mārupes uzņēmēji” plāni un aktivitātes 

2018.gadā (ziņo E.Sondore) 

E.Sondore informē par biedrības aktivitātēm 2018. gadā. Biedrība plāno turpināt jau 

iesāktās aktivitātes, kā piemēram, sadarbībā ar Mārupes Domi piedalīties uzņēmēju dienās 

Mārupē, darba biržā, pavasara talkā. Biedrība turpinās izdot “Uzņēmēju Vēstis”, kuras tiek 

izplatītas sadarbojoties ar Domi. Šajā sakarā ir saņemts aizrādījums, ka līdz dažām 

pastkastītēm izdevums tomēr neaiziet. 

I.Krēmere piekrīt, ka arī Dome ir saņēmusi šādas sūdzības un jautājums ir jārisina -lai to 

darītu pašvaldībai ir jāzina konkrētas adreses, no kurām sūdzības saņemtas. 

E.Sondore informē par 2017. gadā iesākto, kas turpināsies arī 2018. gadā:  

 Plieņciema ielas rekonstrukcijas jautājums; 

 saziņa ar Eiropas Komisijas ekonomistu Mārtiņu Zemīti jautājumā par kopējas 

statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi. Biedrība ir iesūtījusi 

vairākus jautājumus un tiek gaidītas atbildes. 

J.Baibakovs komentē situāciju ar Plieņciema ielu – bija aktīva kampaņa sociālajos tīklos, 

tai skaitā facebook, un ir saņemti 120 iesniegumi no iedzīvotājiem. Kopējais iesniegumu 

skaits ir tuvu 200. Nākošās nedēļas laikā tiks gatavota vēstule VAS “Latvijas Valsts ceļi” 

par Plieņciema ielas rekonstrukciju.  

J.Baibakovs informē par apmeklēto Stopiņu novada un Stopiņu uzņēmēju lielāko 

savstarpējo sanāksmi, kur J.Baibakovs stāstīja par Mārupes labo praksi saistībā ar sadarbību  

starp Mārupes novada Domi un Mārupes uzņēmējiem. Tika saņemta atzinība, un Stopiņu 

novadu ir iedvesmojusi Mārupes labā prakse, tāpēc novads ņems piemēru no Mārupes. 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. saskaņā ar padomes nolikuma 9.6. punktu padomē ir ievēlēta biedrības “Pierīgas 

Partnerība” pārstāve Alīna Lukjanceva; 

2. līdz 1. martam iesūtīt VID adresētus jautājumus saistībā ar jauno nodokļu reformu 

Mārupes uzņēmējdarbības attīstības konsultantei uz e-pastu 

jolanta.kursisa@marupe.lv., kura jautājumus tālāk nosūtīs VID pārstāvim, kurš 

uzstāsies seminārā; 

3. apstiprināts Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2018. gadam. 

Priekšlikumi/ierosinājumi: 

 

1. uz nākamajām padomes sēdēm prezentējamos materiālus saistībā ar kādu 

infrastruktūras projektu u.tml. jautājumiem papildināt ar kartogrāfisko materiālu, lai 

visiem padomes locekļiem būtu skaidrs, par kuru teritoriju runā; 

2. noorganizēt atsevišķu sarunu ar lidostas pārstāvjiem par sadarbību ar SIA “Rīgas 

Ūdens” notekūdeņu novadīšanā jautājumu risināšanai. Šobrīd Mārupes novada 

dome aktīvi strādā pie jaunas metodikas izstrādes attiecībā pret notekūdeņu 

novadīšanas tarifu, jo Mārupes novada domi neapmierina tas, ka ir jāmaksā 100% 
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Rīgas tarifs - tas noteikti interesētu arī lidostu, jo arī lidosta ir sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs; 

3. apmaiņas brauciena laikā apmeklēt Cēsu novada Domi, lai dzirdētu par viņu 

organizēto biznesa ideju konkursu “Cēsis var!”; 

4. pieredzes apmaiņas braucienā doties uz Madonu. Madonas pašvaldība šobrīd ir 

zināma kā labs piemērs uzņēmējdarbības veicināšanā, šis varētu būs interesants 

variants. Tāpat kā Cēsis, arī Madonas pašvaldība rīko biznesa ideju konkursu 

“Madona var labāk!”; 

5. apsvērt mākslas telpas “MALA” apmeklējumu pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Cēsīm. “MALA” ir kafejnīca un vietējo ražotāju tirdzniecības vieta, no kuras 

Mārupe varētu smelties idejas, kā apvienot vairākas funkcijas vienā vietā 

uzņēmējdarbības vides attīstīšanai - vietējo mājražotāju tirdzniecības vietu ar 

kafejnīcu; 

6. VID pārstāvim, kurš uzstāsies 14. marta seminārā «Atbalsta iespējas 

uzņēmējdarbībā», pirms semināra iesūtīt uzņēmējus interesējošus jautājumus; 

7. 14. marta seminārā «Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā» afišā iekļaut informāciju - 

ja ir kāds konkrēts jautājums Valsts ieņēmumu dienestam, tad jautājumu var iesūtīt 

līdz konkrētam datumam uz konkrētu e-pastu. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Dalībnieku reģistrācijas saraksts; 

2. Prezentācija “Mārupes novada Domes 2018.gada investīcijas un budžets”; 

3. Prezentācija “Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna īstenošanas aktivitātes un 

pasākumi Mārupes novadā 2018.gadā”; 

4. Mārupes novada uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 2018.gadam. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 18.00 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs    E. Sergejeva 

Padomes priekšsēdētāja:        I. Ābele 

 


