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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. SIA „Latgranula” direktors Ojārs Bērziņš;
5. KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders;
6. SIA „Avotēni” un SIA „SBE Latvija” valdes loceklis Sandis Jansons;
7. SIA „Baltu rotas” direktore Ieva Straupe-Lūse;
8. SIA „Deloitte Latvia” projektu vadītājs Kaspars Rumba;
9. Zvērināta advokāte Inese Smilškalne;
10. SIA „Arbs Pro” valdes priekšsēdētājs Normunds Saukāns;
11. SIA „Latvijas Excellence” valdes locekle, Elvita Rudzāte;
12. SIA „Saltavots” valdes loceklis, Jānis Gāga;
13. „Siguldas Avīze”, Ivars Raudziņš;
14. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore, Laura Konstante
15. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, Ina
Stupele
Darba kārtība:
1. Aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā
2. P/A „Siguldas Attīstības aģentūras darbības plāns 2015”
3. Plānotās izmaiņas saistošajos noteikumos „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Siguldas novada teritorijā”
4. Jauniešu vasaras nodarbinātības projekts novadā
5. ID karšu / Uzņēmēju dienas pasākuma plāns
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1. Sanāksim atklāj Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
2. Aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, I.Stupele.
I.Stupele informē par aktualitātēm Siguldas novadā:
1) Sporta kompleksa iepirkuma atvēršana;
2) Ceļu sakārtošana (rekonstrukcija/seguma maiņa);
3) Gājēju ietves Strēlnieku ielā izbūve;
4) Automašīnu stāvlaukums pie bērnudārza „Saulīte”;
5) Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija;
6) Siguldas pils kompleksa attīstība;
7) Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu pamatskolas rekonstrukcija;
8) ID karšu projekta attīstība (jaunu funkciju ieviešana);
9) Detālplānojumi novada attīstībai – Svētku laukums, teritorija aiz Krišjāņa Barona
pieminekļa;
10) Tūrisma izstāžu sezona;
11) AASC FIS sertifikāts;
12) Laurenču sākumskolas sporta zāle;
13) Seminārs 20.februārī „Uzņēmuma finansēšanas iespējas”;
14) Izmaiņas NĪN atvieglojumu noteikumos.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics sniedz detalizētu informāciju par katras
aktualitātes statusu un attīstības plāniem.
Uzņēmēji uzsāk diskusiju par ceļu un ielu sakārtošanas jautājumu. SIA „Vita Mārkets” valdes
priekšsēdētājs I.Rendenieks aicina pašvaldību informēt uzņēmējus par plānotām ielu
rekonstrukcijām savlaicīgi, apzināt uzņēmēju vajadzības un nākotnes plānus saistībā ar
konkrētā objekta rekonstrukciju. Uzņēmēji iniciēja sasaukt sanāksmi par Zinātnes ielas
rūpnieciskā rajona attīstības plāniem, aicinot uz tikšanos nekustamo īpašumu īpašniekus un
pašvaldības pārstāvjus. Priekšsēdētājs U.Mitrevics uzdeva I.Stupelei organizēt sapulci.
3. P/A „„Siguldas Attīstības aģentūra” darbības plāns 2015”.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore, L.Konstante.
L.Konstante informē sēdes dalībniekus par „Siguldas Attīstības aģentūras” darbības plāniem,
kas saistīti ar uzņēmējdarbību un tās atbalstu novadā. Prezentācijā minētās aktivitātes:
1. Uzņēmējdarbības vides monitorings;
2. Siguldas novada uzņēmēju datubāzes izveide;
3. Uzņēmēju konsultatīvās padomes darba organizēšana;
4. Semināru organizēšana uzņēmējiem (2015.gadā četri semināri);
5. Preču zīme „Ražots Siguldā” izstrāde un attīstība;
6. Siguldas uzņēmēju pasākums un akcija 29. un 30.maijā;
7. Konkursa „Siguldiešu mīlētākais uzņēmums” organizēšana;
8. Jaunu biznesa ideju konkursi (2015.gadā divi konkursi);
9. Jauniešu vasaras brīvlaika nodarbinātības programma;
10. Siguldas novada Nekustamo īpašumu datubāzes izveidošana;
11. Zīmols „Investē Siguldā” ar interneta vietni;
12. Uzņēmēju konsultācijas, informēšana.
Uzņēmēji uzsāk diskusiju par konkursu „Siguldiešu mīlētākais uzņēmums”. SIA „Vita
Mārkets” valdes priekšsēdētājs I.Rendenieks aicina izvērtēt iespēju izvietot balsojumu urnas
katra ID programmas sadarbības partnera tirdzniecības vietā. Ieva Straupe-Lūse, SIA „Baltu
rotas”, izteica priekšlikumu izveidot iespēju balsot Siguldas novada mājaslapā
www.sigulda.lv.
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4. Jauniešu vasaras nodarbinātības projekts Siguldas novadā.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, I.Stupele.
I.Stupele informē uzņēmējus par projekta mērķiem un plānotām izmaiņām projekta norisē.
Galvenās izmaiņas:
1) skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem tiks piedāvātas darba iespējas pašvaldības iestādēs
(skolas, bibliotēkas u.c.);
2) jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem – darba iespējas Siguldas novada uzņēmumos;
3) skolēni, piesakoties darbam, anketā norādīs konkrētu izvēlēto darbavietu. Informācija par
vakancēm būs pieejama mājaslapā www.sigulda.lv.
Izmaiņas tika ieviestas, ņemot vērā projektā iesaistīto pušu rekomendācijas. Uzņēmēji iniciēja
izskatīt iespēju pagarināt nodarbinātības periodu. Pēc uzņēmēju teiktā, viens mēnesis ir pārāk
īss laika periods skolēna adaptācijai uzņēmumā un darba prasmju apgūšanai.
5. Plānotās izmaiņas saistošajos noteikumos „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
Siguldas novada teritorijā”.
Ziņo: Siguldas novada pašvaldības galvenā arhitekte, Būvvaldes vadītājas vietniece Maija
Geidāne.
M.Geidāne prezentē galvenās plānotās izmaiņas noteikumos par reklāmas izvietošanu
Siguldas novada teritorijā. Izmaiņas noteikumos tiek ieviestas ar mērķi veidot harmoniski
attīstītu un sakārtotu pilsētvidi, nodrošinot novadam raksturīgākās arhitektūras un vides
saglabāšanu. Uzņēmēji ieteica papildināt noteikumus ar nosacījumu novada teritorijā gar
Vidzemes šoseju atļaut izvietot reklāmu tikai par produktiem vai pakalpojumiem, kas ir
saistīti tieši ar Siguldas novadu.
6. ID karšu/Uzņēmēju dienas pasākuma plāns.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, I.Stupele.
I.Stupele informē par pasākuma norises ieceri un plānu. Pasākums plānots 29. un 30.maijā.
Pasākuma pirmajā dienā ID karšu jubileja, kuras laika notiks spēle „Mazais aplis” ar Siguldas
novada uzņēmumu dalību. Konkursa „Siguldiešu mīlētākais uzņēmums” uzvarētāju
apbalvošanu un svētku programma.
Pasākuma otrajā dienā plānots:
- siguldiešu svētku brokastis;
- zīmola „Ražots Siguldā” atklāšana;
- spēle „Lielais aplis”;
- noslēguma pasākums.
Uzņēmēji aicina pašvaldību izskatīt iespēju mainīt Pilsētas svētku norises datumu, pamatojot
ar maija nepastāvīgiem laikapstākļiem. Ieteicamie mēneši svētku organizēšanai – jūlijs,
augusts, kad Latvijā ir silti vakari un atvaļinājumu laiks, kas dos iespēju piesaistīt lielāku
skaitu pasākuma apmeklētāju.
7. Citi jautājumi.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics informē par plāniem nozīmēt „panorāmas
rata” drošības ekspertīzi, lai pieņemtu lēmumu par tā nākotni.
Informē sēdes dalībniekus par 2015.gada budžeta apstiprināšanu 28.janvāra Domes sēdē.
Informē par Raiņa parka attīstības plāniem, veloceliņa izbūvi mazajiem siguldiešiem.
Informē par plānu attīstīt Golfa laukumu pilsētas teritorijā, kas ir unikāls piedāvājums un
sniegs iespēju piesaistīt novadam cita segmenta tūristus.
Lēmums Nr.1.
Izstrādāt termiņu plānu un nozīmēt atbildīgos Jauniešu vasaras nodarbinātības
projektam 2015.gadā.
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Lēmums Nr.2.
Organizēt sanāksmi par Zinātnes ielas rekonstrukcijas plāniem. Uz sanāksim aicināt
Zinātnes ielas rūpnieciskā rajona teritorijas nekustamo īpašumu īpašniekus.
Lēmums Nr.3.
Papildināt saistošos noteikumus „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Siguldas
novada teritorijā” ar nosacījumu novada teritorijā gar Vidzemes šoseju atļaut izvietot
reklāmu tikai par produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīti tieši ar Siguldas
novadu.
Lēmums Nr.4.
Veikt Siguldas novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju par Siguldas Novada svētku
piemērotāko datumu.

Sēde slēgta plkst.20.10
Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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