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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst.15.00
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. SIA „Avotēni” valdes loceklis Sandis Jansons;
3. SIA „Baltu rotas” direktore Ieva Straupe-Lūse;
4. Pašnodarbināta uztura speciāliste Dzintra Kokta;
5. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Skrodele;
6. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina
Stupele;
7. Siguldas novada Domes ekonomiste Anita Strautmane;
8. KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders;
9. Zvērināta advokāte Inese Smilškalne;
10. SIA „Damson” valdes loceklis Reinis Ādamsons;
11. SIA „J.D.&CO” valdes loceklis Juris Dudko;
12. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pierīgas biroja vadītāja Kristīne
Ragaine-Volnianko
Darba kārtība:
1. Siguldas novada pašvaldības budžets 2017.gadam.
2. Prezentācija „Pašvaldības loma uzņēmējdarbībā”.
3. Izmaiņas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, jautājumi un ierosinājumi.
Sanāksmi atklāj un ar sēdes kārtību iepazīstina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
U.Mitrevics. Ar dalībnieku akceptu tiek mainīta padomes dienas kārtība.
1.Izmaiņas Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā
P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele
informē klātesošos par uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu dalību sēdēs. Trīs padomes
locekļi kopš konsultatīvās padomes izveides 2014.gada septembrī ir piedalījušies tikai vienā
sēdē.
Sēdes dalībnieki izsaka priekšlikumu izslēgt trīs padomes locekļus un izsludināt pieteikšanos
uz vakantajām vietām.
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Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītājai uzdots sākt darbu pie dalībnieku sastāva izmaiņām.
2. Siguldas novada pašvaldības budžets 2017.gadam
Ziņo: Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes
ekonomiste Anita Strautmane, P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Laura Skrodele.
Pašvaldības pārstāvji sēdes dalībniekus informē par 2017.gada:
1) pašvaldības ieņēmumiem un izdevumiem;
2) plānotiem ielu un ceļu remontdarbiem un projektēšanas darbiem;
3) investīciju plāniem un apjomiem;
4) lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem;
5) P/A „Siguldas Attīstības aģentūras” darbības plāniem.
P/A “Siguldas Attīstības aģentūras” direktore Laura Skrodele prezentē aģentūras 2016.gada
darbības rezultātus, uzsverot Siguldas kā tūrisma galamērķa izaugsmes rādītājus.
3.Pašvaldības loma uzņēmējdarbībā.
Uzņēmējdarbības darbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele prezentē dalībniekiem
pašvaldības atbalsta pasākumus uzņēmējdarbībā.
Kā galvenie atbalsta instrumenti tiek minēti:
- Komunikāciju pieejamība – nepieciešamās elektrības jaudas, ūdens kanalizāciju
pieslēgumi, centrālā siltumapgāde, ielu, ceļu izbūve un uzturēšana;
- Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi saimnieciskās darbības veicējiem;
- Līdzfinansējums 50% apmērā infrastruktūras objektu izbūvei;
- Dzīvojamā fonda attīstība;
- Dzimstību veicinošie pasākumi – kvalitatīva dzīves telpa, pabalsti, dzemdību nodaļa,
ģimeņu atbalsta programmas, transports, jaundzimušo pasākums;
- Kvalitatīva dzīvestelpa – izglītības iestāžu pieejamība, kvalitatīva obligātās un interešu
izglītības programma, bezmaksas sabiedriskais transports, brīvā laika pavadīšanas
iespējas – sports, kultūra;
- Dzīvestelpas tēls – zīmolvadība, lokālpatriotisms, ID kartes, saliedētības projekti.
J.Dudko kā vienu no aktuālām problēmām min darbaspēka pieejamību, kas saistīta ar
iedzīvotāju emigrāciju. J.Dudko izsaka priekšlikumu uzaicināt uz nākamo padomes sēdi
2.02.2017 Saeimas deputātus.
R.Ādamsons un G.Dzenis kā risinājumu darbaspēka jautājumam min ekonomiskā dzīvojamā
fonda pieejamību Siguldas novadā. Uzņēmēji diskutē par iespēju būvēt dzīvokļu māju
darbinieku izmitināšanai, kas ļautu piesaistīt darbaspēku no citiem Latvijas novadiem.
Nākamā sēde notiks 02.02.2017. plkst.15.00
Sēde slēgta plkst.17.30
Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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