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Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē:

Ina Stupele, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja

Sēdē piedalās:
1. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
2. SIA „Vita Mārkets” valdes priekšsēdētājs Imants Rendenieks;
3. KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders;
4. SIA „Avotēni” un SIA „SBE Latvija” valdes loceklis Sandis Jansons;
5. SIA „Baltu rotas” direktore Ieva Straupe-Lūse;
6. SIA „Arbs Pro” valdes priekšsēdētājs Normunds Saukāns;
7. SIA „Anatols” valdes loceklis Anatolijs Kitins;
8. SIA „Koren” partneris Roberts Treijs;
9. Pašnodarbināta uztura speciāliste Dzintra Kokta;
10. PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante;
11. PA „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā;
Siguldas novada vidi degradējošie objekti;
Diskusija par jauno biznesa ideju konkursiem;
Citi jautājumi.
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1. Sanāksi atklāj un par aktualitātēm pašvaldībā ziņo Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics:
1) tūrisma dati par 2014.gadu;
2) Sporta kompleksa iepirkuma aktualitātes;
3) Pasaules čempionāts kamaniņu sportā un Latvijas III Ziemas Olimpiāde;
4) Siguldas pils kompleksa „Staļļa” renovācijas iepirkums;
5) Zinātnes ielas rekonstrukcija;
6) Siguldas Novada svētku datuma maiņas aptaujas rezultāti;
7) skolēnu nodarbinātības projekts.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics sniedz detalizētu informāciju par katru
aktualitāti.
Uzņēmēji diskutē par Siguldas Novada svētku datuma maiņas aptaujas rezultātiem. Sēdes
dalībnieki izsaka priekšlikumu aptauju veikt atkārtoti, mainot aptaujas formu no elektroniskās
uz klātienes. I.Rendenieks kā vienu no risinājumiem piedāvā veikt balsojumu 2015.gada
Novada svētku norises laikā. Marta sākumā veiktajā iedzīvotāju aptaujā piedalījās 147
respondenti, 59,9% dalībnieku kā piemērotāko laiku svētku norisei minēja maiju. Savu izvēli
aptaujātie pamatoja ar to, ka tā ir Siguldas novada tradīcija. Sēdes laikā tika pieņemts lēmums
atkārtoti veikt iedzīvotāju aptauju.
2.

Siguldas novada vidi degradējošie objekti
Ziņo: PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante
L.Konstante prezentē Siguldas pilsētas teritorijā esošos objektus, kuru stāvoklis ir vidi
degradējošs. Aģentūras direktore informē klātesošos par pašvaldības plānotām aktivitātēm
vides sakārtošanas veicināšanai.

3. Diskusija par jauno biznesa ideju konkursiem
Ziņo: PA „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja I.Stupele
I.Stupele informē par pašvaldības plāniem 2015.gadā organizēt Jauno biznesa ideju
konkursus. Kā piemēri tiek minēti Cēsu un Madonas novadu organizētie konkursi un to
rezultāti. Uzņēmēji tiek aicināti izteikt viedokli par šāda konkursa nepieciešamību Siguldas
novadā. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un darbavietu skaita
palielināšanu. Uzņēmēji neatbalsta ideju par jauno biznesa ideju finansēšanu, kā argumentu
minot, ka finansējuma pieejamība nav īstā motivācija uzņēmējdarbības uzsākšanai. Diskusijas
rezultātā U.Mitrevics uzdeva I.Stupelei izpētīt Latvijā realizētos Jauno biznesa ideju
konkursus un sagatavot priekšlikumus idejas realizēšanai.
4. Citi jautājumi
E.Čoders izsaka priekšlikumu godināt Siguldas novada uzņēmējus, kas ir veikuši ievērojamu
ieguldījumu novada uzņēmējdarbības vides attīstībā, īpašā uzņēmējiem veltītā pasākumā.
U.Mitrevics noraida priekšlikumu, kā argumentu minot, ka katru gadu 18.novembrī rīkotā
Goda diena ir īpašs pasākums, kurā tiek godināti 150 apbalvojumam nominētie novadnieki un
uzņēmēji. Pašvaldība neatbalsta ideju par vēl viena pasākuma rīkošanu.
Uzņēmēji uzdod jautājumus par Siguldas Novada svētku programmu. Kā tiek plānots iesaistīt
uzņēmējus? Detalizēta informācija par svētku norisi tiks sniegta nākamajā padomes sēdē
14.aprīlī.
Sēde slēgta plkst.18.40
Sēdi vadīja:

U.Mitrevics
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