Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde
SĒDES PROTOKOLS Nr.3
DATUMS: 2018.gada 09.aprīlis
SĒDE SĀKAS: plkst.16:00
VIETA: Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Dome, priekšsēdētājs
Ilze Krēmere, Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļas vadītāja
Jolanta Kursiša, Mārupes novada Dome, Uzņēmējdarbības attīstības konsultante
Normunds Čiževskis, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis
Jurijs Baibakovs, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis
Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord”, pārstāvis
Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, komerciālā departamenta
direktors, valdes loceklis
8. Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.”, pārstāvis
9. Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskā universitāte, pārstāvis
10. Klinta Priedenfelde, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāvis
11. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, pārstāve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
1. Mārupes novada Domes izpilddirektors;
2. Pēteris Pikše, Mārupes novada Dome, Attīstības un vides jautājumu komitejas
vadītājs
3. Žanete Rušeniece, biedrība “Radīts Mārupē”, pārstāve
4. Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība”, pārstāve
PIEAICINĀTIE (piedalās)
1. Ziedīte Lapiņa, Mārupes novada Dome, Teritorijas labiekārtošanas vecākais
speciālists
2. Ira Dūduma, Mārupes novada Domes, Kultūras nama direktore
3. Kārlis Bodnieks, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Informācija par biedrības “Mārupes uzņēmēji” jauno valdi (ziņo K.Bodnieks);
2. Biedrības “Mārupes Uzņēmēji” jauno pārstāvju ievēlēšana Uzņēmējdarbības
atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā (ziņo J.Kursiša);
3. Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka
pārvēlēšana (ziņo J.Kursiša);
4. Darba birža š.g. 14.aprīlī (ziņo J.Kursiša);
5. Informācija par lielformāta koka āra stendiem fotogrāfiju izvietošanai (ziņo
J.Kursiša un I.Dūduma);
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6. Lielā talka š.g. 28.aprīlī (ziņo Z.Lapiņa un I.Dūduma);
7. Mārupes novada pasākumu plāns 2018.gadam – Latvijas valsts simtgade
(ziņo I.Dūduma).

NORISE
Darba kārtības 1. jautājums: informācija par biedrības “Mārupes uzņēmēji” jauno valdi
(ziņo K.Bodnieks)
K.Bodnieks ir jaunievēlētais biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs.
K.Bodnieks informē, ka biedrībā katru gadu notiek valdes pārvēlēšana. Informē, ka
biedrības valdes priekšsēdētāja amatā ir pirmo reizi. Biedrības darbā nekas būtiski nav
mainījies, turpināsim sadarbību ar pašvaldību, atbalstīt un organizēt kopīgos pasākumus.
Laika gaitā konsultatīvās padomes kolēģi tiks informēti par aktualitātēm un izmaiņām.
Darba kārtības 2. jautājums: biedrības “Mārupes Uzņēmēji” jauno pārstāvju ievēlēšana
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvā (ziņo J.Kursiša)
Līdz šim biedrību “Mārupes uzņēmēji” uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē
pārstāvēja biedrības valdes priekšsēdētāja Evita Sondore. Līdz ar jauna biedrības valdes
priekšsēdētāja ievēlēšanu, pārstāvniecību pārņem jaunais biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Bodnieks. Padomes sastāvā nepieciešams ievēlēt jauno biedrības pārstāvi Kārli
Bodnieku.
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 jaunā padomes dalībnieka ievēlēšanu:
Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” M.Bojārs, I.Krēmere, J.Kursiša, N. Čiževskis,
J.Baibakovs, I.Ābele, A.Ozoliņa, V.Aišpurs, K.Priedenfelde un S.Jeromanova - Maura
nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 15. punktu padomē ir ievēlēts biedrības “Mārupes uzņēmēji”
pārstāvis Kārlis Bodnieks.
Darba kārtības 3. jautājums: Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka pārvēlēšana (ziņo J.Kursiša)
J.Kursiša informē, ka pēc nolikuma ir paredzēts, ka konsultatīvās padomes dalībniekiem
uz nākamo periodu (vienu gadu) jāievēl padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja
vietnieks. 5. aprīlī ir apritējis gads, līdz ar to šajā sēdē ir jāpārvēl padomes priekšsēdētājs
un priekšsēdētāja vietnieks.
Diskusija
I.Ābele sniedz īsu atskatu par iepriekšējo gadu priekšsēdētājas amatā. Konsultatīvās
padomes sēdes bija lietderīgas, taču kopumā, uzskata, ka netiek izmantotas iespējas, ko
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padome tās dalībniekiem sniedz. Padomes sēžu laikā esam dzirdējuši galvenokārt domes
padarīto, domes priekšlikumus un plānus. No uzņēmēju puses izskanējuši ļoti maz
priekšlikumi. Viens uzteicams priekšlikums un aktivitāte no padomes dalībnieku puses ir
J.Baibakova iniciatīva risināt Plieņciema ielas rekonstrukcijas jautājumu ar VAS “Latvijas
Valsts ceļi”.
I.Ābele ierosina pamainīt sadarbības formu konsultatīvās padomes ietvaros. Ja Mārupes
uzņēmējiem ir priekšlikumi, kas attiecas gan uz domi, gan pārējiem konsultatīvās padomes
dalībniekiem, tad šie priekšlikumi ir iepriekš jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai padomes
sēdēs.
I.Krēmere pastāsta par to, kādi būtu padomes priekšsēdētāja pienākumi. Padomes
priekšsēdētājs būtībā nodrošina padomes sanākšanu noteiktā laika periodā, darbojas kā
organizators, kas saskaņo darba kārtību, apkopo aktualitātes. Ja priekšsēdētājs nav Mārupes
uzņēmēju biedrībā, tad sadarbībai ar biedrību tomēr ir jābūt, lai saprastu, ko biedrība dara
un kādas ir biedrības aktualitātes.
I.Krēmere piekrīt teiktajam, ka vairāk gribētu sagaidīt uzņēmēju ierosinātus jautājumus,
ne tikai domes. Padomes mērķis ir atrast kopīgas aktualitātes un kopā meklēt risinājumus,
un realizēt idejas.
I.Ābele ierosina izvirzīt Silvu Jeromanovu - Mauru kā padomes priekšsēdētāju.
Padomei pievienojas A.Saveļjevs.
J.Baibakovs – ņemot vērā, ka esmu gan biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībnieks, gan
uzņēmēju atbalsta konsultatīvās padomes dalībnieks, manuprāt biedrības un padomes
funkcijas ir dažādas un nedublējas. Biedrība ir pašu uzņēmēju izveidota organizācija,
savukārt konsultatīvā padome ir Mārupes domes ar biedrības atbalstu izveidota institūcija,
un šai padomei ir cits griezums – domei ir jāņem vērā konsultatīvās padomes lēmumi,
ieteikuma raksturā. Padomes dalībnieku viedoklis zināmā mērā reprezentē Mārupes novada
uzņēmēju viedokli, tāpēc tas, vai jaunais priekšsēdētājs ir vai nav biedrības “Mārupes
uzņēmēji” loceklis, nebūtu izšķiroši. .
J.Baibakovs piekrīt, ka pašiem uzņēmējiem ir jābūt aktīvākiem un ieinteresētākiem virzīt
priekšlikumus.
I.Krēmere papildina, ka sēdēs raisoties diskusijām, arī domes darbiniekiem tiek iniciētas
idejas jaunai darbībai.
V.Aišpurs informē par sava uzņēmuma SIA “ARCUS ELEKTRONICA” statusu,
uzņēmums ir likvidēts. Ja padome akceptē, tad labprāt turpmāk apmeklētu padomes sēdes
kā Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis.
Padome akceptē V.Aišpura pārstāvētās organizācijas maiņu.
A.Saveļjevs – arī lidostai ir biedrība “Latvijas aviācijas asociācija”, kura apvieno aviācijas
nozarē iesaistītos uzņēmējus. Biedrības kompetencē galvenokārt ir praktiski jautājumi.
Papildus tai darbojas arī Latvijas aviācijas padome, kuras sastāvā ir galvenie nozares tā
saucamie stakeholderi (ieinteresētās puses), kas nozares attīstību skatās jau plašākā mērogā.
Līdzīgi arī šeit sadalās biedrības un uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes loma.
Katrai institūcijai ir tomēr savādāks jautājumu loks.
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S.Jeromanova-Maura – esmu jau iepriekš izteikusi savu viedokli par konsultatīvās
padomes formātu. Pašlaik padome ir inerta. Konsultatīvās padomes būtība būtu visus
viedokļus no dažādām asociācijām, biedrībām atnest šeit, tad notiek kopīgs darbs, kā
rezultātā darba rezultātus liekam galdā padomes sēdēs. Biedrības “Mārupes uzņēmēji”
darbā izkristalizējies, ka uzņēmēji zina, kas viņiem sāp, bet neprot to nodefinēt. Kopīgām
novada mēroga uzņēmējdarbības sāpēm jānonāk līdz padomes galdam.
I.Dūduma – ierosina padomei būt kā cilvēcības tiltam starp domes darbiniekiem un
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Mēs, cilvēki, baidāmies, bieži vien runāt un pateikt to, kas
uz sirds. Tādā cilvēciskā valodā runājot – ļoti gribas draudzēties ar novada uzņēmējiem, lai
sadarbība kļūtu ciešāka, lai kopējie svētki būtu sirsnīgāki. Šī konsultatīvā padome ir ļoti
vajadzīga, jo ja paši gribēsim, paši radīsim un īstenosim idejas.
A.Saveļjevs – uzņēmējiem jābūt kādam praktiskam labumam, ieguvumam. Uzņēmēji grib
saprast, ko tad viņi var iegūt.
A.Saveļjevs ierosina padomāt par kādas vienotas platformas ieviešanu komunikācijai un
informācijas apmaiņai, piemēram, par brīvajām vakancēm.

Atklāti balsojot ar 11 balsīm “par” M.Bojārs, I.Krēmere, J.Kursiša, N. Čiževskis,
J.Baibakovs, I.Ābele, A.Ozoliņa, V.Aišpurs, K.Priedenfelde un S.Jeromanova – Maura,
A.Saveļjevs nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 15. punktu par padomes priekšsēdētāju ir ievēlēta Silva
Jeromanova-Maura.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm “par” M.Bojārs, I.Krēmere, J.Kursiša, N. Čiževskis,
J.Baibakovs, I.Ābele, A.Ozoliņa, V.Aišpurs, K.Priedenfelde un S.Jeromanova – Maura,
A.Saveļjevs nolemj:
saskaņā ar padomes nolikuma 15. punktu par padomes priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts
Normunds Čiževskis.

Darba kārtības 4. jautājums: darba birža š.g. 14. aprīlī (ziņo J.Kursiša)
J.Kursiša informē par paveikto saistībā ar pasākuma “Darba birža” organizēšanu. Prezentē
pasākuma afišu un pasākuma programmu (2.pielikums). Pasākuma popularizēšanai
izmantota jauna informācijas publicēšanas vieta - veikala RIMI telpas. Pasākuma norises
laiks - 14. aprīlis, plkst.12:00 – 15:00, Mārupes novada Domes vestibilā un Kultūras nama
zālē.
I.Krēmere papildina, ka priekšlikums sadarboties ar veikalu RIMI informācijas
izplatīšanai ir nācis no konsultatīvo padomju dalībniekiem, kas lieliski parāda, kā saņemot
jūsu priekšlikumus, pašvaldība ir spējīga tos novest līdz realizācijai. RIMI tik tiešām ir
centrālā vieta Mārupē. Afišu izlikšana ir tikai pirmais solis, nākotnē esam paredzējuši tādu
kā savu stūrīti RIMI telpās ar interaktīvo ekrānu.
J.Kursiša - neskatoties uz to, ka izmantojam daudz un dažādus informācijas sniegšanas
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kanālus, bieži vien dzirdam, ka iedzīvotāji nav informēti par organizētajiem pasākumiem
un cita veida piedāvājumiem. Ceram, ka sadarbība ar RIMI informācijas izplatīšanai
veicinās domes organizēto pasākumu apmeklētību.
S.Jeromanova-Maura ierosina Darba biržas pasākumā izlikt norādes skolēniem, lai
neveidojas lieka drūzma.
J.Kursiša – par to jau ir padomāts, skolēnus paredzēts novirzīt uz vestibilu, ieeja būs no
kultūras nama durvīm. Norādes būs.
I.Dūduma ierosina paredzēt pļāpu zonu, kur satiekoties apsēsties un parunāt,, kā arī varētu
padomāt par fona mūziku.
A.Saveļjevs jautā, vai pēc iepriekšējās darba biržas tika saņemta atgriezeniskā saite par
pasākumu?
J.Kursiša – jā, pēc pasākuma tika uzdoti jautājumi uzņēmējiem, kuri piedalījās pasākumā,
saņemtas pozitīvas atsauksmes.
I.Krēmere – nepieciešams piestrādāt pie procesa, kas norit pēc darba biržas. Ierosina
saglabāt sludinājumus un uzņēmēju kontaktus, lai pēc pasākuma paliek informācija, ko
nepieciešamības gadījumā sniegt interesentiem.
A.Saveļjevs ierosina izveidot atsevišķu sadaļu Mārupes novada mājaslapā, kur uzņēmumi
varētu publicēt brīvās vakances.
J.Kursiša – pašlaik ir iespējams publicēt sludinājumus mājaslapā, bet tas esot sarežģīti. Ir
saņemtas sūdzības un informācija ir nodota speciālistiem jautājuma risināšanai.

Darba kārtības 5. jautājums: informācija par lielformāta koka āra stendiem fotogrāfiju
izvietošanai (ziņo J.Kursiša un I.Dūduma)
J.Kursiša – biedrības “Mārupes uzņēmēji” 2017.gada decembra valdes sēdē tika nodota
informācija par projektu Latvijas simtgadei “Mārupes novada stiprās ģimenes”.
I.Dūduma – uzņēmēju biedrības dalībnieki bija izteikuši vēlmi iesaistīties Latvijas
simtgades svinībās. Tika saņemti ierosinājumi no uzņēmējiem, taču izkristalizējās trīs
lietas, kur varētu iesaistīties uzņēmēji, un viena no tām ir koka āra stendi foto akcijas
“Mārupes novada stiprās ģimenes” kolāžas izveidei par Mārupes novada ģimenēm;
J.Kursiša prezentē koka stendu maketu (2.pielikums). Paredzēts uzstādīt 10 stendus.
I.Dūduma stendu atklāšana paredzēta 12.maijā Domes iekšpagalmā tos skaisti izgaismojot.
Stendi paredzēti pārvietojami un vairākkārtējai izmantošanai.
J.Kursiša būtu labi līdz 16. aprīlim zināt tos uzņēmumus, kuri ir ieinteresēti atbalstīt.
I.Ābele ierosina meklēt ilgmūžīgāku risinājumu koka stenda materiālam, jo finiera plāksnes
rada šaubas par stenda kvalitāti.
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V.Aišpurs jautā vairāk detaļu par to uz kāda materiāla paredzēts drukāt bildes? Fotogrāfija,
kas stāvēs ārā, ātri vien mitruma dēļ sabojāsies. Nepieciešama pilnīgāka skice no dažādiem
skatiem.

I.Dūduma norāda, ka sazināsies ar stenda izgatavotāju, lai iegūtu gan papildus informāciju,
gan vizuālos materiālus un nodos J.Kursišai visiem padomes dalībniekiem nosūtīt
informāciju.
I.Ābele norāda, ka labprāt ideju sponsorētu, bet nepieciešama detalizētāka informācija par
stenda kvalitāti un ilgmūžīgumu.

Darba kārtības 6. jautājums: Lielā talka š.g. 28. aprīlī. (ziņo Z.Lapiņa un I.Dūduma);
Z.Lapiņa informē par Lielo talku Mārupes novadā (3. pielikums). Pasākuma ideja ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi
padarīta darba sajūtu.
Pašvaldība šogad nolēmusi talku organizēt Jaunmārupes dabas parkā - Vislatvijas
zaļumballes vietas uzpošana. Izvēlētā vieta vēsturiski zināma kā zaļumbaļļu norises vieta.
Tieši tāpēc izvēlēta šī vieta. Talkā ir paredzēts izlīdzināt zālienu, uz kura varētu ierīkot
estrādi dejošanai.
Pulcēšanās vieta - pie laipām.
Papildus pašvaldības talkas vietai, šobrīd pieteiktas vēl trīs talku vietas:
 Atkritumu vākšana dzelzceļa nomalē pie Tīraines stacijas;
 Atkritumu vākšana ceļa nomalēs no Jaunmārupes līdz Pelēm;
 Krūmu ciršana un grāvja tīrīšana Pīlādžu ielā, Jaunmārupē.
Pašvaldības organizētajā talkā paralēli talkošanai paredzēta arī svečturīšu gatavošana, tāpēc
aicinām līdzi ņemt no etiķetēm nomazgātas burciņas. Afišā minēta arī karodziņu
gatavošana, bet šī aktivitāte atkarīga no laika apstākļiem.
Z.Lapiņa stāsta par Pavasara dīķa diviem defektiem (skatīt attēlus 3. pielikumā), kurus
vajadzētu pārvērst par efektiem. Aicina padomāt par idejām, kā defektus pārvērst par
efektiem. Aicina sazināties un dalīties ar idejām un ierosinājumiem Lielās talkas
pasākumam pa tālr. 29435695 vai e-pastu: ziedite.lapina@marupe.lv.

Darba kārtības 7. jautājums: Mārupes novada pasākumu plāns 2018.gadam – Latvijas
valsts simtgade (ziņo I.Dūduma)
I.Dūduma – šobrīd aktuālākais pasākums ir 4.maija Baltie galdauta svētki. Tālāk, 12.maijā
notiks Latvijas goda aplis. Tas ir Latvijas mēroga pasākums, kurš tika uzsākts 2017. gada
novembrī, un pasākuma filozofija ir caurvīt gaismu caur visiem Latvijas novadiem
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simboliski iededzot katrā novadā kādu Staro Rīga gaismas objektu. Mārupei iekritis maija
mēnesis un ģimeņu tematika. Paredzēta ģimeņu auto orientēšanās, un ierosinājums
uzņēmējiem – iesaistīties un atbalstīt pasākumu ar balvām pasākuma dalībniekiem.
12.maijā paredzēta arī tāda aktivitāte kā Kuģīšu regate. Sadarbībā ar Mārupes novada
iedzīvotāju R.Janeku tiks piedāvāta iespēja izgatavot kuģīšus un palaist tos pa Mārupīti.
Ir tapis Mārupes novada tautas tērpa raksts un Mārupes novada josta. Šī ir vēl viena iespēja
uzņēmējiem iesaistīties – finansiāli atbalstīt audēju Edīti Začesti, nomaksājot aušanas
procesu, lai nākošā gada 4. maijā mārupieši būtu savos novada tautas tērpos.
K.Bodnieks – uzņēmējiem vajag konkrētību – Cik daudz? Kad paredzēts realizēt?
Nepieciešams vairāk informācijas.
I.Dūduma papildina, ka auduma dāvināšana ir tikai ideja, varbūt diskusijās un darba laikā
nonāksim pie pavisam citas idejas.

PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. saskaņā ar padomes nolikuma 9.6. punktu padomē ir ievēlēts biedrības “Mārupes
uzņēmēji” pārstāvis Kārlis Bodnieks;
2. saskaņā ar padomes nolikuma 15. punktu par padomes priekšsēdētāju ir ievēlēta
Silva Jeromanova-Maura;
3. saskaņā ar padomes nolikuma 15. punktu par padomes priekšsēdētāja vietnieku ir
ievēlēts Normunds Čiževskis.
Priekšlikumi/ierosinājumi:
1. pamainīt sadarbības formu konsultatīvās padomes ietvaros. Ja Mārupes uzņēmējiem
ir priekšlikumi, kas attiecas gan uz domi, gan pārējiem konsultatīvās padomes
dalībniekiem, tad šie priekšlikumi ir iepriekš jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai
padomes sēdēs;
2. padomāt par vienotas platformas ieviešanu komunikācijai un informācijas
apmaiņai;
3. pēc darba biržas pasākuma saglabāt sludinājumus un uzņēmēju kontaktus, lai pēc
pasākuma paliek informācija, ko nepieciešamības gadījumā sniegt interesentiem;
4. nosūtīt uzņēmējiem detalizētāku informāciju par koka āra rāmjiem.
PIELIKUMĀ:
1.
2.
3.
4.

Dalībnieku reģistrācijas saraksts;
Prezentācija – Darba birža un Koka stendi;
Prezentācija – Lielā talka;
Prezentācija – Mārupes novada pasākumu plāns 2018.gadam.
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SĒDI BEIDZ: plkst. 18.00
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs
Padomes priekšsēdētāja:

E. Sergejeva
Silva Jeromanova - Maura
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