
BIedRîBAs «MâRuPes uzòçMçjI» IzdevuMs

Uzņēmēju Vēstis

administratīvi teritoriālā reforma, savukārt  
300 miljoni eiro paredzēti reģionālo ceļu 
sakārtošanas programmai, ko iecerēts īste-
not līdztekus novadu apvienošanai.
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Fokusâ

Runâ uzòçmçjs

Quo vadis, administratîvi teritoriâlâ reforma?
Ja piepildīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) ieceres, jau 2021.gadā pašvaldības vēlēsim pēc jaunā 
administratīvi teritoriālā iedalījuma – nevis 119, bet tikai 
36 novados. Jaunais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu reformas likumprojekts augusta nogalē tika 
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Reforma būtiski 
skars arī Mārupes novadu, ko paredzēts apvienot ar 
Babītes novadu, izveidojot vienotu pašvaldību ar vairāk 
nekā 30 tūkstošiem iedzīvotāju. 

UV aptaujātie Mārupes novada uzņēmumi, pārstāvot plašu 
spektru gan darbības ilgumā un profilā, gan darbinieku 
skaitā, savā nostājā ir vienoti: reformas piedāvājums nav 
pārliecinājis, bet būtiskas ietekmes uz biznesu tai nebūs.

VARAM piedāvātais reformas plāns pa-
redz, ka pašvaldības tiks veidotas ap lielā-
kām pilsētām un attīstības centriem, bet 
bez lauku teritorijām būs tikai Rīga un Jūr-
mala. Līdzšinējās administratīvajās robe-
žās saglabāsies Rīga un Jūrmala un Līvānu, 
Alūksnes un Gulbenes novadi, pārējās paš-
valdības skars apvienošana. 

Reformas autori izvēlēto modeli pamato 
ar valsts attīstības un iedzīvotāju labklājī-
bas mērķiem, norādot uz līdzšinējā iedalīju-
ma būtiskiem trūkumiem. VARAM norāda, 
ka pašlaik pašvaldību starpā valda nevien-
līdzība - administratīvās izmaksas svārstās 
no 50 līdz 200 eiro uz vienu iedzīvotāju. 
104 no 119 pašvaldībām saņem dotācijas 
no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda; tikai 57 
pašvaldības spēj nodrošināt ar darbavie-
tām vairāk nekā 40% darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju, tikai 46 pašvaldībām ir iespēja 
veikt investīcijas 1 miljona eiro apmērā, lai 
pašvaldība spētu attīstīties un veikt ieguldī-
jumus infrastruktūrā, tikai 62 pašvaldībās 
notiek biznesa ideju konkursi vai tās spēj 
piedāvāt grantus uzņēmējdarbībai un tikai 
38 pašvaldību vidusskolās ir pietiekams 

Atbildes liecina, ka uzņēmēji nav ap-
mierināti ar reformas sagatavošanas 
procesu un informācijas apriti, jo nav 
bijuši pietiekami iesaistīti, kā arī nav 
sajūtas, ka plānotāji ir nopietni anali-
zējuši ekonomiskos, sociālos un citus 
būtiskos parametrus un procesus. 
“Par teritoriālo reformu dzirdēts ir un 
interesējies esmu. Ka būtu informēts 
par niansēm – neteiktu,” atzīst ap-
taujas dalībnieks, bet cits uzņēmējs 
uzskata, ka “saskaņā ar šī brīža piedā-
vājumu reforma Mārupes novadā tiek 
īstenota īstenošanas pēc, bez detali-
zētu aprēķinu veikšanas, vismaz pub-
liski tādi nav sniegti”. 

Taujāti par reformas iespējamo ie-
tekmi uz uzņēmējdarbību novadā un 

Pašvaldības nemierā, iedzīvotāji nogaidošā neziņā

Koncentrējot pašvaldībām deleģēto pakalpojumu 
sniegšanu lielākos novados, potenciālais pašvaldību 
budžeta līdzekļu ietaupījums izglītības, sociālās 
aizsardzības un vispārējo valdības dienestu uzturēšanas 
jomā var būt no 17 līdz pat 130 miljoniem eiro gadā.

Avots: VARAM, www.varam.gov.lv

skolēnu skaits, lai iz-
veidotu vidusskolu ar 
vismaz divām para-
lēlklasēm.

Ar reformu VA-
RAM saredz iespēju 
veidot spēcīgas pašvaldības ap attīstības 
centriem. Likumprojektā definētie novadu 
izveidošanas noteikumi ir ģeogrāfiski vie-
nota teritorija; novada teritorijā ir valsts at-
tīstības plānošanas dokumentos noteikts 
reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstī-
bas centrs; iespējama ilgtspējīga teritori-
jas ekonomiskā attīstība, un pašvaldībai ir 
spēja teritorijai piesaistīt nozīmīgas investī-
cijas; iespējams izveidot efektīvu izglītības, 
veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 
iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un 
ceļu tīklu, kā arī komunālās saimniecības 
tīklu; ir pietiekams skolēnu skaits vismaz 
vienai perspektīvai vidusskolai; teritorija ir 
optimāli izveidota, lai pašvaldība var pat-
stāvīgi nodrošināt tai likumos noteikto au-
tonomo funkciju izpildi.

VARAM lēš, ka reformas īstenošanai 
no valsts budžeta būs nepieciešami 307 
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Plānotā administratīvā teritorija

36,136,1 Kopējais plānotās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaits, tūkstoši (PMLP, 2018)
ĀDAŽIĀDAŽI Plānotais administratīvais centrs

miljoni eiro. Septiņus miljonus iztērēs re-
formas tiešajiem pasākumiem - novadu 
administratīvās struktūras projektu izstrā-
dei vai apvienošanās projektiem, attīstības 
plānošanas projektu izstrādei, kā arī vien-
reizējai dotācijai pašvaldībām, kuras skar Turpinājums 2. lpp.

Turpinājums 3. lpp.

savu konkrēto uzņēmumu, uzņēmēji 
pārsvarā uzskata, ka jūtamas ietekmes 
nebūs. “Domāju, ka reforma nekādi 
neietekmēs jau esošo uzņēmējdar-
bību Mārupes novadā. Bet to, kas un 
kā notiks pēc apvienošanas Mārupes 
novadam ar Babītes novadu, ja tas īs-
tenosies, šobrīd nezin neviens. Manu 
uzņēmumu tas neietekmēs absolūti 
nekā,” uzskata viens no aptaujātajiem. 
“Reforma, domāju, galīgi neietekmēs 
uzņēmējdarbību, ja nebūs izmaiņas  
valstiskā līmenī ar nodokļu palielinā-
šanu. Grūti spriest – nav informācijas,” 
atzīst cits. Ir arī pesimistiskāki viedokļi, 
kas pieļauj domu, ka profesionāli ne-
sagatavotā reforma var saļodzīt eso-
šās pozitīvās iestrādnes: “Attiecīgi tā 
ir spēle uz labu laimi, kurā, iespējams 

pat varētu būt kādi ieguvumi, bet vis-
biežāk šādās situācijās reālie zaudēju-
mi pārsniedz varbūtējos ieguvumus. 
Mārupes novadu raksturo pozitīva uz-
ņēmējdarbības vide, un, lai tāda tā tik-
tu saglabāta, nepietiek tikai ar formālu 
robežu pārzīmēšanu un dažu amata 
funkciju apvienošanu.” Ir uzņēmēji, 
kas atzīst, ka kopējais ekonomiskais 
stāvoklis valstī viņu uzņēmumu varētu 
ietekmēt vairāk. 

Sagaidāmos ieguvumus no refor-
mas resursu taupīšanas un admi-
nistratīvā sloga samazināšanas  ziņā 
uzņēmēji vērtē ļoti piesardzīgi. “Tas 
būtu iespējams, īstenojot reformu pār-
domāti, ņemot vērā kvalitatīvi veiktus, 
saimnieciski pamatotus aprēķinus, kā 
rezultātā izzustu vajadzība pēc Paš-
valdību izlīdzināšanas fonda. Realizē-
jot reformu šādā veidā – nē,” uzskata 
viens no aptaujātajiem uzņēmējiem.  

Mârupes uzòçmçji sagaida
reformas bilanci ar pozitîvu zîmi
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Runâ iedzîvotâjs

Mârupieðiem par reformu vairâk 
jautâjumu nekâ atbilþu
Gatavojot materiālu par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, “Uzņēmēju Vēstis” aicināja 
mārupiešus atbildēt uz dažiem jautājumiem par viņu situācijas izpratni un novērtējumu. Aptaujāto vidū ir 
gan ilggadīgi Mārupes iedzīvotāji, gan cilvēki, kas tikai nesen uzsākuši dzīvi un biznesu novadā, taču visās 
atbildēs skaidri iezīmējās vairākas kopīgas tendences. 

Uzticamas un precīzas informācijas ne-
piejamība. Vairums atbildētāju atzīst, ka 
trūkst informācijas un izpratnes par gaidā-
mās reformas plānu attiecībā uz Mārupes 
novadu.  Labākajā gadījumā ir informācija 
par Mārupes un Babītes pagasta apvie-
nošanas ideju. Biežākie atbilžu varianti uz 
jautājumu par pieejamo informāciju: “Nē”, 
“Pietiekami informēts nejūtos”, “Saprotams 
pagaidām ir tikai, kuras pašvaldības tiks ap-
vienotas”, “Šobrīd zinu tikai to, ka Mārupes 
novadam tiks pievienots Babītes novads.  
Detalizētāka informācija par izmaiņu sekām 
publiski nav pieejama”.

Ir aktīvāki iedzīvotāji, kuri infomāciju ir 
meklējuši paši, un tiem attiecīgi ir arī izvēr-
stāks un pozitīvāks viedoklis, piemēram, 
uzņēmējs, kurš Mārupē dzīvo jau astoņus 
gadus, saka: “Ir saprotams, bet, protams, 
tikai pašam sekojot līdz diskusijām VARAM 
un publiskajā telpā. Informētības pakāpe ir 
atkarīga no katra paša intereses un vēlmes 
iegūt jaunu informāciju. Pierīgas novados, 

t.sk. Mārupes novadā, reforma būtisku ie-
tekmi neatstās, jo šie novadi ir gana paš-
pietiekami un nodrošināti. Izmaiņas notiks 
administratīvajā struktūrā un pārvaldes 
niansēs, piemēram, deputātu sastāvā un 
pašvaldības ierēdniecībā. No iedzīvotāju 
un uzņēmēju viedokļa, šie jautājumi būs 
viegli risināmi, jo līdz šim ir veiktas pozitīvas 
iestrādes. Būtiskākais ir saglabāt labāko no 
jau esošā un pozitīvi risināt nianses.”

Nepietiekama pārliecība par reformas 
pamatotību un ieguvumiem no tās reali-
zācijas. Kopumā atbildēs jūtama neskaidrī-
ba par reformas pamatotību un ekonomis-
ko analīzi tās plānošanas laikā. Iedzīvotāji 
atzīst, ka grūti veidot viedokli par procesu, 
jo nav pietiekamas informācijas: “Tā kā par 
plānotajām izmaiņām detalizētāka infor-
mācija nav pieejama, šo jautājumu grūti 
komentēt”, “Nav informācijas, neesmu par 
to domājusi”.  Aptaujātie atzīst, ka tieši Mā-
rupes un Babītes novadu apvienošanai tā 
īsti neredz loģisku pamatojumu: “Noteikti ir 

novadi, kurus nepieciešams apvienot, bet, 
ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Mārupē un 
Babītē, tā šeit, iespējams, ir vairāk “ķeksī-
ša” pēc. Pašlaik nav precīza priekšstata,  kā 
plānotā reforma ietekmēs ikdienas dzīvi 
novadā.” 

Taču iedzīvotāji tiecas būt objektīvi un 
saskatīt arī iespējamos ieguvumus: “Kā 
viens no ieguvumiem -  pamatiedzīvotāju 
plašāka redzesloka pavēršana aktivitātēm 
un aktualitātēm kaimiņu novados.” “Esošās 
119 pašvaldības ir daudz par daudz Latvi-
jas izmēram. Visticamāk pašvaldību skaits 
pietuvināsies jau savulaik bijušajiem tradi-
cionālajiem rajoniem un fokusēsies ap to 
centriem, kas ir tikai loģiski. Ieguvumi: tiks 
optimizēts administratīvais aparāts un pa-
kalpojumi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmē-
jiem un citām sociālajām grupām koncen-
trēsies bijušo rajonu centros ar nelieliem 
izņēmumiem,” norāda viens no aptaujāta-
jiem. “Uzskatu, ka, veidojot lielākus pašval-
dību centrus, ir iespēja panākt lielāku attīs-

tību novadu mērogā,” atzīst cits aptaujas 
dalībnieks.

Viedokļi par riskiem reformas realizācijā 
pamatā ir saistīti ar pašvaldības pakalpo-
jumu pieejamību un saprotamību, kā arī 
potenciālu reakcijas ātruma zaudēšanu 
lielākā struktūrā: “Iespējama palēnināta 
jautājumu/uzdevumu risināšana”, “Riski ir 
pašvaldību institūciju mazāka piejamība un 
sasniedzamība”. Daži aptaujātie saskata arī 
politiskās cīņas riskus, kas varētu mazināt 
iecerēto reformas efektivitāti: “Tagadējo 
pašvaldību vēlēto amatpersonu un depu-
tātu nevēlēšanās atdot varu un konkurēt ar 
pieguļošo novadu adminsitratīvo varu. Po-
litiskā tirgus rezultātā var rasties vajadzība 
pēc dažādiem kompromisiem, kas varētu 
ietekmēt racionālu reformas norisi.” 

Vēlme pēc lielākas sadarbības gan starp 
iedzīvotājiem, gan pašvaldībām. Jautāti 
par savām vēlmēm un ieteikumiem, iedzī-
votāji ir pārsteidzoši līdzīgi domājoši un 
konstruktīvi: “Vēlu un iesaku novadu iedzī-
votājiem būt sociāli aktīviem un savstarpēji 
sadarboties”, “Gan reformas iniciatoriem 
un organizētājiem, gan tās subjektiem no-
vēlu saglabāt vēsu skatu, valstisku domā-
šanu un spēju atteikties no personīgajām 
ambīcijām valsts interešu vārdā”. 

Quo vadis, administratîvi 
teritoriâlâ reforma?

Sākums 1. lpp.

MāRUPi UN BABīti APVieNos
 VieNā NoVAdā

Reforma paredz veidot vienotu Mārupes 
novadu, kas apvienos pašreizējos Māru-
pes un Babītes novadus. Jaunveidojamais 
novads sastāvētu no trim pagastiem – Mā-
rupes, Babītes un Salas pagasta, tā centrs 
būtu Mārupe.

Pēc VARAM aplēsēm, ar 30 tūkstošiem 
iedzīvotāju apvienotais Mārupes novads 
būtu 20.  lielākais no 36.  Latvijas pašval-
dībām, bet pēc uzņēmējdarbībā radītās 

pievienotās vērtības apjoma – 388,6 mil-
joni EUR - tas atpaliktu tikai no Rīgas un 
Liepājas novada. Rēķinot pievienoto vērtī-
bu uz 1 iedzīvotāju (13 tūkstoši EUR), tas 
būtu 1. vietā valstī. Platības ziņā (347 km2) 
tas būtu mazākais novads, un šajā ziņā ap-
steigtu tikai Rīgas un Jūrmalas pilsētu.

Tomēr šobrīd neatbildēts paliek jautā-
jums, kādēļ ir jāapvieno divi novadi, kas abi 

attīstās un jau patlaban izpilda visus noteik-
tos kritērijus. To ministram Jurim Pūcem 
vasaras vidū tikšanās laikā jautāja Mārupes 
un Babītes novada domes deputāti, minot 
arī gluži praktiskas dabas apsvērumus pret 
apvienošanos – Babīti no Mārupes šķir ne 
tikai krietns attālums, bet arī purvi un meži, 
turklāt novadus šobrīd nesavieno sabied-
riskais transports.

Babītes novads savus pretargumentus 
reformai ir formulējis arī augusta sāku-
mā ārkārtas domes sēdē, nolemjot paust 
savu nostāju vēstulē VARAM, Ministru 
prezidentam un Saeimas Valsts pārval-
des un pašvaldības lietu komisijai. Babī-

tes novada mājas lapā publicētajā vēstulē 
teikts: “Nav skaidrs, kā Babītes un Māru-
pes novadu apvienošana radītu labākus 
priekšnosacījumus tautsaimniecības at-
tīstībai šajās teritorijās, jo attīstība jau tā-
pat notiek pietiekami aktīvi abos novados, 
tāpat nav skaidrs, kāds būtu ieguvums 
novadu iedzīvotājiem un valsts pārvaldes  
sistēmai.”

Mārupes un Babītes novadiem ir daudz kopīga. 
tiem ir līdzīgas priekšrocības un arī līdzīgas problēmas. 
Apvienojot abu novadu resursus, kopīgu problēmu 
risināšana varētu notikt produktīvāk.  
Neuzturot paralēlas struktūras, apvienotais novads 
varētu atļauties piesaistīt kvalificētākus speciālistus.

Avots: Pašvaldības profils, apvienotais Mārupes novads, VARAM

Turpinājums 3. lpp.

Uzdod savu jautājumu par 
novadu reformu 

MUB Facebook lapā
/marupesuznemeji

*LU pētījums “Latvijas administratīvo teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšē-
jās aktivitātes svārstību izvērtējums, izmantojot mobilā tīklā noslodzes datus”  

“Darbarūķi” – augsta aktivitāte darba dienās, bet vidēji zema aktivitāte brīvdienās. Tas 
ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, bet pilnībā neizmanto brīvdienu potenciālu. Nepie-
ciešams attīstīt pakalpojumu sektoru un ir augsta atkarība no ekonomiskās aktivitātes  
svārstībām.

“Harmoniskie” – augsta aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Klasteris rak-
sturojams ar līdzsvarotu attīstību, bet nepietiekamiem resursiem nākamajam izrāvienam. At-
karībā no prioritātēm, nepieciešams attīstīt ražošanas vai pakalpojumu sektoru, bet nepareizi 
izvēlētas prioritātes var sadrumstalot pieejamos resursus.

Avots: Pašvaldības profils, apvienotais Mārupes novads, VARAM
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Citi ir vēl kategoriskāki: “Noteikti nē. Tieši pre-
tēji, domāju, ka administratīvais slogs un re-
sursu nepieciešamība, tam, lai abi apvienotie 
novadi varētu saukties par Mārupes novadu 
un attiecīgi nākotnē funkcionēt kā pilnvērtīgs 
organisms, tikai pieaugs,” pauž viens no ap-
taujātajiem, bet cits uzskata: “100%, ka admi-
nistratīvo slogu nemazinās, tikai viennozīmī-
gi palielinās. Būs pašvaldības darbiniekiem 
daudz daudz vairāk darba.” Vienlaikus tiek 
izteikta cerība, ka “jaunā pašvaldība strādās 
efektīvāk, piesaistīs investīcijas, uzlabos infra-
struktūru un uzņēmējdarbības vidi kopumā”.

Savos vēlējumos reformas īstenotājiem uz-
ņēmēji ir pozitīvi atvērti un ieteic: “Reformas 
īstenotājiem būt drosmīgiem, paņemt nelielu 
tehnisku pauzi, apkopot visu līdz šīm saņemto 
informāciju, veikt saimnieciskos aprēķinus un 
koriģēt reformas plānu atbilstoši valsts ilgtermi-
ņa attīstības stratēģijai. Ja valsts plāns ir dzīvot 
uz Eiropas budžeta līdzekļu dotācijām, tad tas 
ir viens scenārijs, ja esam gatavi kļūt par Eiropas 
Savienības finanšu donorvalsti, tad tas ir cits 
reformas scenārijs. Uzņēmējiem nav vajadzīga 
reforma reformas pēc, uzņēmēji vēlas redzēt 
reformas bilanci ar pozitīvu zīmi.” Taču daži ap-
taujātie pauda arī kategorisku viedokli: “Neap-
vienot Mārupes un Babītes pašvaldības!”

3

Iepazîsti uzòçmçju

sIA ”zK 9” kravas automaðînu 
un piekabju serviss

SIA “ZK 9” kravas automašīnu serviss ir 
viens no lielākajiem kravas automašīnu ser-
visiem Baltijā ar 11. gadu praktiskā darba 
pieredzi. Ar saviem pakalpojumiem un rezer-
ves daļām nodrošinām Latvijas transporta 
kompānijas un pašvaldību iestādes. Servisa 
komanda sastāv vairāk nekā no 100 speciā-
listiem – automehāniķiem, autoelektriķiem, 
virsbūvju remonta speciālistiem – turklāt 
darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas cel-
šanas kursus.

Uzņēmumam mainoties un attīstoties, ru-
denī gaidāma jauna un mūsdienīga servisa 
korpusa atklāšana, sasniedzot kopējo uzņē-
muma remontzonas platību 4500 m2. Jaunās 
remontzonas platība 1500 m2. Ar prieku pazi-
ņojam, ka būs pieejamas jaunākās tehnoloģi-
jas krāsošanas vietas (700 m2) un skārdnieka 
jaunākās paaudzes remontzonas iekārtas 
(700 m2). Ar šādu aprīkojumu spējam veikt 
augstākā līmeņa remontu. Servisa piedāvā-
juma jaunums: pateicoties jaunākajām iekār-
tām, varēsim veikt augstākās kvalitātes mikro-
autobusu virsbūvju remontus un krāsošanu.

Sakarā ar darba apjoma pieaugumu  
SIA “ZK 9” aicina savam kolektīvam pievie-
noties komerctransporta automehāniķus, 
zinošus un strādāt gribošus darbiniekus 
darbam ar profesionālām iekārtām.

Mūsu kvalitāte un pieredze, Jūsu ceļš uz panākumiem!

Darba laiks: 08.00 – 20.00
Strādājam 7 dienas nedēļā, 
                   364 dienas gadā

Remontējam kravas automašīnas 
un mikroautobusus.

Kravas automašīnu serviss „ZK 9” siA
„Kļavulapas”, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

KoNTAKTI: 
Tālr.: +371 28677357, +371 22005680
E-pasts: reception@zk9.lv
www.zk9.lv

Quo vadis, administratîvi teritoriâlâ reforma?

Sākums 1. lpp.

Sākums 1.-2. lpp.

PAšVAldīBAs NeMieRā, 
PiedāVā AlteRNAtīVo PlāNU

Mārupe un Babīte nav vienīgās pašvaldī-
bas, kuras ir nemierā ar VARAM reformas 
plānu. Vairāki pētnieki Latvijas Lielo pilsētu 
asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības 
uzdevumā ir izstrādājuši alternatīvo terito-
riālās reformas piedāvājumu, mudinot uz 
decentralizāciju, tostarp piedāvājot veidot 
apriņķus, ļaut pašvaldībām brīvprātīgu apvie-
nošanos un mainīt iedzīvotāju ienākumu no-
dokļa (IIN) sadalījumu starp valsti un pašval-
dībām. Pētnieku ieskatā reforma būtu jāsāk 
ar apriņķu izveidi, kas veiktu tādas funkcijas 
kā pilsētu tranzītielu uzturēšana un attīstība, 
civilā aizsardzība, mājokļu politika, bāriņtiesu 
uzraudzība, sociālās un veselības aprūpes 
infrastruktūra, kā arī pamata un vidējās izglī-
tības pārvaldība. Līdz ar apriņķu izveidošanu 
būtu jāveic arī finanšu pārvaldības reforma, 
mainot iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalī-

jumu, ņemot vērā ne vien iedzīvotāju, bet arī 
darba vietu skaitu pašvaldībās. Tas motivētu 
pašvaldības vairāk piesaistīt uzņēmējus, ne-
vis tikai rūpēties par dzīvojamiem rajoniem. 
Un tikai pēc pirmo divu posmu īstenošanas 
būtu jāķeras pie trešā – pašreizējo novadu 
apvienošanas, uzskata pētnieki.

Pašvaldību alternatīvais novadu reformas piedāvājums
• Pāriet no 2 uz 3 līmeņu pārvaldi: valsts, apriņķi un vietējās pašvaldības
• Mainīt pašvaldību funkcijas – apriņķiem nodot daļu valsts un daļu 

vietvaru funkciju
• Pašvaldību saņemtās valsts budžeta dotācijas sasaistīt gan ar 

iedzīvotāju gan, gan darba vietu

UZņēMēJU oRGANiZāciJAs - 
AtBAlstošAs

Atbalstu VARAM iecerētajai reformai 
pauž abas lielākās Latvijas uzņēmēju or-
ganizācijas – Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamera (LTRK) un Latvijas Darba 
devēju konfederācija (LDDK). LTRK, kas 
pārstāv 2500 uzņēmēju, veikusi biedru ap-
tauju, kurā gandrīz 80% dalībnieku pauduši 
atbalstu iecerētajam 36 novadu modelim, 
un aptuveni tikpat uzskata, ka pašvaldību 
skaits jāsamazina vai jāveido reģionālie 
centri.

Neiedziļinoties jauno mērnieku laiku no-
vadu robežu vilkšanas kaislībās, uzņēmēju 
organizācijas uzsver, ka reformai ir jārada 
un jāstimulē uzņēmējdarbība ar atbilsto-
šu infrastruktūru un investīciju klimatu.  
“Plānotajai reformai ir būtiski sekmēt biz-
nesa attīstībai atbilstošas infrastruktūras 
izveidi, nodrošināt labvēlīgāku investīciju 
klimatu, veicināt iedzīvotāju labklājību. Lai 
veicinātu uzņēmējdarbību reģionos, tam 

jānodrošina labvēlīgi priekšnoteikumi – 
pašvaldību atbalsts, sakārtota infrastruk-
tūra un darbinieku mobilitātes pasākumi, 
darba devēji sagaida, ka reforma risinās 
šos jautājumus kompleksi,” paudis Latvijas 
Darba devēju konfederācijas prezidents 
Vitālijs Gavrilovs.

Uzzini vairāk par novadu reformu!
Par reformu:
http://www.varam.gov.lv/lat/administrativi_teritoriala_reforma/ 
Apvienotā Mārupes novada profils:
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Administrativi_Teritoriala_
reforma/Materiali_no_kons_ar_pasvaldibam//profils_Marupes_apvienotais_n.pdf 
Alternatīvais pašvaldību piedāvājums: 
http://www.llpa.lv/files/Viedoklis_diskusijai.pdf

Runâ uzòçmçjs

Mârupes uzòçmçji  
sagaida reformas  
bilanci ar pozitîvu zîmi

svarīgi, lai nodokļu maksātāji nepārmaksātu par 
pašvaldību sistēmu, jo ir gana daudz citu vajadzību, 
kurām nepietiek finansējuma. Ja konkrētā teritorijā 
pašvaldība var pašfinansēties, iedzīvotāji un uzņēmumi ir 
apmierināti ar situāciju, veidojam kaut 1000 pašvaldības, 
bet, ja par šo greznību citiem jāmaksā, nav pareizi.  
Un te der atcerēties, ka lielākā daļa - vairāk nekā  
100 pašvaldības tiek dotētas no Pašvaldību izlīdzināšanas 
fonda, tātad citu nodokļu maksātāju kabatām.

Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs
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Paldies “Bizpro”, “Prolux”, SIA EDS,
“Textilpro”, "Termex", "Goldingen G.B." un

Jurijam Baibakovam par atbalstu 
SMU un "Citāda skola 2" apbalvošanai!

Paldies “Prolux”, “AVIS Latvia”, 
lidostai “Rīga” un LEAD par atbalstu 
MUB komandas dalībai Uzņēmēju 

sporta un izklaides festivālā "Bizfests" 
un Uzņēmēju futbola turnīrā!

Paldies “Biznesa vēstniecībai” 
par uzņemšanu un sabiedrībai “Mārupe”, 

“Rolling”, “IBMediaProductions”, 
“MelioratorsJ” un “Silja” par atbalstu 

Uzņēmēju spēļu vakaram!

Paldies “Marine Care Baltic”, 
“Madara Cosmetics", ZK9 un 

lidostai “Rīga” par telpu 
nodrošināšanu valdes 

sēžu norisei!

Paldies!

MuB pateicîbas
MUB pievienojušies trīs jauni biedri - SIA "ZK9", SIA “Alteh Building” un SIA 
“Kārļa Būmaņi”

Pārstāvot Mārupes uzņēmēju viedokli, piedalījāmies LTRK un citu uzņē-
mēju organizāciju rīkotajos pasākumos un konferencēs, Mārupes novada 
konsultatīvajās padomēs un citos pasākumos

Biedrības atklātās valdes sēdes notiks 8.oktobrī, 
5.novembrī un 3.decembrī.

Divos semināros “Par 2 h zinošāks” apguvām lietišķās galda spēles koman-
das komunikācijas uzlabošanai un uzzinājām, kā trenēt atmiņu un iegau-
mēt liela apjoma informāciju.

Vērtējām Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) sniegu-
mu un piešķīrām balvas. Sīvā konkurencē par uzvarētājiem kļuva "Koordi-
natas'', "Kanneles" un "Casefix"
Vērtējām un apbalvojām bērnu un jauniešu projektus "Citāda skola#2"

Mārupes novada Uzņēmēju dienas notiks no 
14.-18.oktobrim, un to ietvaros MUB biedrs lid-
osta “Rīga” tradicionāli atklās SMU izstādi un godi-
nās uzņēmējus – SMU atbalstītājus.

Ieguvām 7.vietu Uzņēmēju sporta un izklaides festivālā "Bizfests" un 4.vie-
tu Latvijas Uzņēmēju futbola turnīrā

Četras reizes tikāmies Uzņēmēju brokastīs

Spēļu vakarā iepazinām dažādas prāta spēles un galvas mežģus

Viesojāmies Ķekavas novada Uzņēmēju padomes rīkotajos Dārza svētkos

Lielajā Talkā kopā ar lidostu “Rīga” un Skultes iedzīvotājiem sakopām lid-
mašīnas pieminekļa apkārtni

MUB Kontaktu diena notiks 15.oktobrī Biznesa 
vēstniecībā no plkst.16.00 – 18.00. Dalības maksa 
pasākumā – 5 EUR+PVN, pieteikšanās uz e-pastu 
info@marupesuznemeji.lv.
MUB aicina uz Uzņēmēju brokastīm 17.sep-
tembrī; 23.oktobrī; 14. novembrī un 10.decembrī 
plkst. 9.00. Informācijai par brokastu norises vietu 
sekojiet līdzi MUB profilā Facebook!

MuB
mācās

MuB
atbalsta

MuB
sporto

MuB
draudzējas

MuB
strādā

Bija Būs
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info@marupeslogi.lv

Airport Hotel Māra – 
Kalnciema 186, Mārupes novadā 

Aicina savā komandā darbā 
čaklu istabeni. 

Darbs maiņās, pēc slīdoša grafika. Ie-
spējami varianti un darba savienošana. 

Esam mazs un draudzīgs kolektīvs, 
palīdzēsim apgūt istabenes darba 
pienākumus, ja arī jums vēl nav piere-
dzes šajā sfērā.

aija@hotelmara.lv 
vai 29226749

info@marupesuznemeji.lv 
22 51 63 33

Par reklāmas un sludinājumu
ievietošanu rakstiet vai zvaniet:

"uzòçmçju vçstis"
izdevējs: 

biedrība «Mārupes uzņēmēji»
www.marupesuznemeji.lv

Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
redakcija@marupesuznemeji.lv

Metiens: 
8200 eksemplāru

izplatīšana: 
kopā ar Mārupes novada

pašvaldības laikrakstu
«Mārupes Vēstis» 

Reklāmas
ievietošana


