SIGULDAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2015. gada 16.jūinijā
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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. A/S „Siguldas Būvmeistars” valdes loceklis Jānis Libkovskis
3. SIA „Avotēni” un SIA „SBE Latvija” valdes loceklis Sandis Jansons;
4. SIA „Baltu rotas” direktore Ieva Straupe-Lūse;
5. SIA „Arbs Pro” valdes priekšsēdētājs Normunds Saukāns;
6. SIA „Koren” Roberts Trejs
7. Pašnodarbināta uztura speciāliste, Dzintra Kokta
8. Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale
9. Informācija tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Kursītis
10. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore, Laura Konstante
11. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja,I.Stupele
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktualitātes Siguldas novada pašvaldībā
ID karšu programmas attīstība
Siguldas novada svētku kopsavilkums
Preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanas noteikumi
Diskusija par pašvaldības un uzņēmēju sadarbību pasākumu atbalstā
Citi jautājumi un ierosinājumi
AS „Siguldas Būvmeistars” prezentācija
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1. Sanāksim atklāj un par aktualitātēm pašvaldībā ziņo Siguldas novada domes
priekšsēdētājs U. Mitrevics
 Siguldas sporta kompleksa statuss;
 Pils kompleksa virzība;
 Kultūras centra rekonstrukcijas projekts;
 Koncertzāles „Baltais flīģelis”remonts;
 ID karšu jaunā tehniskā risinājuma iepirkums;
 Līvkalna, Televīzijas un Dārza ielu rekonstrukcijas statuss;
 21.jūnijā – ielīgošana Turaidā;
 5.jūlijā UCI sērijas MTB maratona posms.
U.Mitrevics informē sēdes dalībniekus par katras aktualitātes statusu.
2. ID karšu programmas attīstība
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, Informācija
tehnoloģiju nodaļas vadītājs Edgars Kursītis
L.Konstante prezentē jauna dizaina Siguldas novada iedzīvotāja identifikācijas karti un
informē par tās funkcijām. Ar jaunajām identifikācijas kartēm tiks aizvietotas pašreiz novada
bibliotēkā lietotās lasītāju kartes, ID karšu sadarbības partneru tirdzniecības un pakalpojumu
sniegšanas vietās tiks uzstādīti karšu lasītāji, kas dos iespēju iegūt precīzu informāciju par ID
karšu lietošanas aktivitāti gan uzņēmējam, gan pašvaldībai, skolās karte tiks izmantota kā
„ieejas kontrole”, kā arī ar kartiņu skolēni varēs pieteikt pusdienu komplektu.
3. Siguldas novada svētku kopsavilkums
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, I.Stupele.
I.Stupele informē ka novada svētku veidošanā piedalījās 54 novada uzņēmumi, kas pārstāvēja
dažādas komercdarbības nozares. Divās svētku dienās spēlē „Lielais un Mazais” aplis
piedalījās ~600 dalībnieki - novada iedzīvotāji. Stacijas bufetes piedāvājumu veidoja 8
novada ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumi. Svētkus pozitīvi novērtēja gan novada
iedzīvotāji, gan uzņēmēji.
4. Preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanas noteikumi
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja, I.Stupele.
I.Stupele prezentē sēdes dalībniekiem preču zīmes „Radīts S!guldā” lietošanas noteikumus un
plānotās aktivitātes zīmes ieviešanai. Uzņēmēji akceptē noteikumus un tie tiks apstiprināti
17.jūnija Domes sēdē.
5. Diskusija par pašvaldības un uzņēmēju sadarbību pasākumu atbalstā
Ziņo: Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Ārgale
I.Ārgale aicina uzņēmējus izteikt viedokli un priekšlikumus veiksmīgai pašvaldības un
uzņēmēju sadarbībai novada pasākumu atbalstīšanā. Diskusijas rezultātā pieņemts lēmums
uzdot I.Stupelei izstrādāt pasākumu atbalstīšanas noteikumus.
4. Citi jautājumi
J.Libkovskis prezentē AS”Siguldas Buvmeistara” darbības vierzienus, paveikto un plānoto.
Uzņēmēji uzsāk diskusiju par pašvaldības iespēju piemērot nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumus īpašumiem, kurus izīrē jauno projektu attīstītāji. Uzdots I.Stupele izskatīt
iespējas un sagatavot priekšlikumus.
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Sēde slēgta plkst. 18.50
Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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