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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 17.00
Sēdi vada:

Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē:

Ina Stupele, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja

Sēdē piedalās:
1. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
2. Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers;
3. SIA „Vita Mārkets” valdes priekšsēdētājs Imants Rendenieks;
4. A/S „Siguldas Būvmeistars” valdes priekšsēdētājs Jānis Libkovskis;
5. SIA „Latgranula” direktors Ojārs Bērziņš;
6. SIA „Kokpārstrāde 98” valdes loceklis Gunārs Dzenis;
7. SIA „Māras brieži” valdes loceklis Dainis Paeglītis;
8. KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders;
9. SIA „Avotēni” un SIA „SBE Latvija” valdes loceklis Sandis Jansons;
10. SIA „Baltu rotas” direktore Ieva Straupe-Lūse;
11. SIA „Deloitte Latvia” projektu vadītājs Kaspars Rumba;
12. Zvērināta advokāte Inese Smilškalne;
13. SIA „Pierīgas Lauku konsultāciju birojs” vadītāja Kristīne Ragaine-Volnianko
14. SIA „Arbs Pro” valdes priekšsēdētājs Normunds Saukāns;
15. Pašnodarbināts uztura speciāliste, Dzintra Kokta
16. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore, Laura Konstante
17. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības centra vadītāja, Ina Stupele
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā.
Skolēnu nodarbinātības projekts 2014.
Aptaujas rezultāti par izstādes „Siguldas novada uzņēmēju dienas 2015” rīkošanu.
Diskusija par Siguldas novada sabiedriskā transporta pieturvietu nomas tiesībām.
Diskusija par Uzņēmēju godināšanas pasākuma formātu, atlases kritērijiem.
Ierosinājumi nākamajiem tematiem Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdēm.
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1. punkts. Aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības centra vadītāja, Ina Stupele.
I.Stupele informē par sekojošām aktualitātēm Siguldas novadā:
1.) Rīgas rajona slimnīca mainīja nosakumu – Siguldas slimnīca. Siguldas novada Dome ir
vienīgais slimnīcas īpašnieks.
2.) Siguldas slimnīcā veikta 500.bariatriskās ķirurģijas operācija Norvēģijas pacientam.
Slimnīca sadarbību ar Norvēģiju bariatrisko operāciju jomā uzsākusi jau 2010.gadā.
3.) Siguldas slimnīcas teritorijā tiks attīstīts „Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs „Sigulda”.
Kopējās projekta izmaksas pārsniegs 5milj. eiro. Pašlaik notiek darbs pie tehniskā prpjekta
dokumentācijas izstrādes.
4.) 27.-28.septembrī Siguldas Pils radošajā kvartālā norisinājās DEMO dienas. Pasākuma
mērķis – iepazīstināt novada iedzīvotājus ar plānoto attīstību šajā pilsētas daļā. Apmeklētāji
tika iepazīstināti ar radošo uzņēmēju darba vietām.
5.) Plānotie ceļu remonti 2015.-2016.gadā – tilts pār Gauju Siguldā, ceļa seguma SiguldaTuraida virskārtas ieklāšana, A2 ceļa remonts posmā Rīga-Sēnīte.
6.) Par Siguldas dalību projektā „Latvijas karogs”. Monumentāla karoga iespējamās
izvietošanas vietas – Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase, Jaunā pils, Kultūras centra parks.
7.) Sigulda atzīta kā pieejama pilsēta cilvēkiem ar invaliditāti.
8.) PTAC pārstāvju dalību Tūrisma konsultatīvās padomes sēdē 6.oktobrī, kas informēja, ka
Latvija ir identificeti 16 bistamo iekartu veidi, kas pakļauti obligatajai tehniskajai uzraudzibai,
ko nosaka un regule likums Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.

2. punkts. Skolēnu vasaras nodarbinātības projekts 2014.
Ziņo: Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sandra Ķirule.
S.Ķirule informē par projekta mērķiem un uzdevumiem. 2014.gadā projekta ietvaros tika
saņemts 321 pieteikums, darba iespējas izmantoja 300 novada skolēni. Nodarbinātības
projektā piedalījās 20 uzņēmumi un 9 pašvaldības struktūrvienības un iestādes. Projekts
Siguldas novadā norisinājās jau 5.gadu. Nodarbināto skaits pieaudzis par 39%.
Uzņēmēji tika aicināti diskutēt par projekta tālāko attīstību un uzlabojumiem. Ir izvirzīts
priekšlikums veikt pretendentu atlasi, ņemot vērā darba piedāvājuma specifiku un darba
ņēmēja stiprās puses un kompetences.
3. punkts. Aptaujas rezultāti par izstādes „Siguldas novada uzņēmēju dienas 2015”
rīkošanu.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības centra vadītāja, Ina Stupele.
I.Stupele prezentē aptaujas rezultātus. Aptauja piedalījās 18 Siguldas novada uzņēmēji.
Aptaujas rezultāti parādija, ka uzņēmēji atbalsta ideju par Uzņēmēju dienu rīkošanu 2015.
gadā. Vēlamais pasākuma formāts – izstāde-gadatirgus. Uzņēmēju priekšlikums šo pasākumu
integrēt kādā no Siguldas novada plaši apmeklētiem gadatirgiem vai pasākumiem.
4. punkts. Diskusija par Siguldas novada sabiedriskā transporta pieturvietu nomas
tiesībām.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore, Laura Konstante
L.Konstante prezentē ideju par iespēju izvietot reklāmu Siguldas novada sabiedriskā
transporta pieturvietās Siguldas novada uzņēmumiem. Projekta mērķis - veicināt Siguldas
novada uzņēmēju vai to radīto preču/ pakalpojumu atpazīstamību, kā arī veidojot sociālo
atbildību vietējai kopienai, sadarbībā ar Domi organizēt reģionālu vietējas nozīmes
sabiedrisko transportu. Iegūtie līdzekļi par Reklāmas izvietošanu Pieturvietās tiek novirzīti
šādiem mērķiem:
- Reģionālas vietējas nozīmes sabiedriskā transporta nodrošināšanai;
2

- Pieturvietu uzturēšanai un labiekārtošanai.
Uzņēmēji izrādīja interesi par šādu iespēju un aicināja sagatavot aprēķinus par iespējamām
izmaksām.
5.punkts. Diskusija par Uzņēmēju godināšanas pasākuma formātu, atlases kritērijiem.
I.Stupele informēja dalībniekus, ka 18.novembrī svinīgā pasākumā tiks godināti Siguldas
novada uzņēmumi un aicināja uzņēmējus dalīties idejās jaunām nominācijām. SIA „Vita
Mārkets” valdes priekšsēdētājs Imants Rendenieks izteica priekšlikumu par Siguldas novada
kvalitātes zīmes ieviešanu. Kas dos iespēju novada iedzīvotājiem piedalīties uzņēmumu
vērtēšanā un vienlaicīgi cels Siguldas novada uzņēmumu pakalpojuma/produkta kvalitāti.
Tika izvirzītas idejas par nomināciju – „Efektīvākais ražotājs”, „Draudzīga organizācija”,
„Gada tirgotājs”.
Lēmums Nr. 1. Izstrādāt risinājumu priekšlikumus skolēnu vasaras nodarbinātības
projektam 2015.g.
Lēmums Nr. 2. Sagatavot priekšlikumus kāda pasākuma ietvaros 2015.gadā iespējams
organizēt „Siguldas novada Uzņēmēju dienas”.
Lēmums Nr. 3. Veikt aprēķinus reklāmas laukuma nomas maksai Siguldas novada
sabiedriskā transporta pieturvietām.
Lēmums Nr. 4. Informēt sēdes dalībniekus par 2014.gada Uzņēmēju godināšanas
pasākuma formātu un iespējamām nominācijām.
Nākamā sēde: apvienotā Tūrisma konsultatīvās padomes un Uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēde 9.decembrī plkst. 17.30. Norises vieta tiks precizēta.
Sēde slēgta plkst. 18.50
Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Sēdi protokolēja:

I.Stupele

3

