
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” un Mārupes Novada Domes 

SADARBĪBAS MEMORANDS 

 

Mārupē, 2012.gada 22. septembrī. 

 

1. Memoranda dalībnieki un noslēgšanas pamatojums 

 

Biedrība „Mārupes uzņēmēji” (turpmāk – Biedrība) un Mārupes novada Dome (turpmāk – 

Pašvaldība), kopā sauktas Puses: 

 

1.1.Apzinoties pilsoniskas sabiedrības nozīmi valsts un tautas ilgtspējīgā attīstībā, kā arī valsts, 

pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības ietekmi uz pieņemto lēmumu kvalitāti; 

1.2.Izprotot Pašvaldības un Biedrības partnerības un līdzdalības nozīmi demokrātijas veicināšanā 

un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā; 

1.3.Ņemot vērā Pašvaldības pienākumus veikt autonomās un deleģētās funkcijas, kā arī iespējas 

un vēlēšanos īstenot brīvprātīgās iniciatīvas novada attīstībai; 

1.4.Ņemot vērā Biedrības darbības mērķus un vēlēšanos veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un 

uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā un sekmēt Mārupes novada uzņēmēju interešu 

ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās 

1.5.Apzinoties, ka šie pienākumi un mērķi pilnvērtīgi ir realizējami tikai savstarpējā sadarbībā un 

tās pamatprincipi sakņojas tādās vērtībās kā uzticēšanās, atklātība un dialogs, 

 

2. Puses noslēdz šo sadarbības memorandu un ar šo apņemas: 

 

2.1.Veicināt novada attīstību un uzņēmējdarbības attīstību novadā, iedzīvotāju un uzņēmēju 

vajadzību pozitīvu sinerģiju; 

2.2.Īstenot kopīgus projektus uzņēmējdarbības attīstībai, ekonomikas politikas attīstībai, kā arī 

projektus sociālajās, vides aizsardzības un izglītības jomās; 

2.3.Veicināt Pašvaldības lēmumu caurspīdību un pretkorupcijas pasākumu īstenošanu; 

2.4.Sadarboties informācijas apmaiņas jomā; 

2.5. Izveidot mehānismus savstarpējas efektīvas sadarbības nodrošināšanai. 

 

3. Pašvaldība apņemas: 

 

3.1.Konsultēties ar Biedrību lēmumu pieņemšanas procesā, kas skar uzņēmējdarbības attīstības 

jautājumus Mārupes novadā; 

3.2.Atbalstīt Biedrības iniciētos projektus, kas vērsti uz Mārupes novada attīstību, atbilstoši 

Pašvaldības iespējām un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 

regulējumu; 

3.3.Nodrošināt iespēju atspoguļot Biedrības aktivitātes Pašvaldības rīcībā esošajos informatīvajos 

resursos; 

3.4.Izvērtēt iespējas deleģēt atsevišķas Pašvaldības funkcijas Biedrībai vai to nodrošināšanu uz 

abpusējas partnerības pamatiem. 



4. Biedrība apņemas: 

 

4.1.Nodrošināt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību sadarbības memoranda realizācijā, savas 

līdzdalības pilnīgu atklātību un darbību sabiedrības interesēs; 

4.2.Nodrošināt konsultācijas un deleģēt nozaru ekspertus Pašvaldības lēmumu pieņemšanas 

procesā, jautājumos, kas skar uzņēmējdarbības attīstību un ekonomiskās aktivitātes 

veicināšanu Mārupes novadā; 

4.3.Nodrošināt līdzdalību Pašvaldības realizētos projektos, kas skar uzņēmējdarbības attīstību un 

ekonomiskās aktivitātes veicināšanu Mārupes novadā; 

4.4.Savu iespēju un kompetences robežās atbalstīt, t.sk. finansiāli, tās Pašvaldības iniciatīvas, kas 

vērstas uz Mārupes novada kā uzņēmējiem draudzīgas vides attīstību; 

 

5. Memoranda izpildes nosacījumi 

 

5.1.Memorands stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un tā darbības ilgums ir 

beztermiņa; 

5.2.Visus jautājumus un domstarpības, kas saistītas ar šī Memoranda izpildi, Puses risina sarunu 

ceļā; 

5.3.Izmaiņas Memorandā tiek sagatavotas rakstveidā un tās stājas spēkā pēc to parakstīšanas;  

5.4.Memorandu var izbeigt pēc abu Pušu vienošanās, kādai no Pusēm to rakstiski paziņojot 30 

dienas iepriekš; 

5.5.Memoranda izpildi no Pašvaldības puses koordinē un par to atbild Mārupes novada Domes 

priekšsēdētājs, bet no Biedrības puses – Biedrības valdes priekšsēdētājs un tā pilnvarotās 

personas. 

5.6.Memorands ir sastādīts uz 2 (divas) lapām, tas sastādīts divos eksemplāros, katrai no Pusēm 

paredzēts viens eksemplārs.  

 

6. Pušu rekvizīti 

Mārupes novada Dome 

Daugavas iela 29, Mārupe,  

Mārupes novads, LV-2167 

Reģ. Nr.: 90000012827 

Biedrība „Mārupes Uzņēmēji” 

Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167 

Reģ. Nr. 50008177971 

 

 

___________________________ 

 

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

___________________________ 

 

Valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre 

 

 


