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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst.16.00
Sēdi vada:

Uģis Mitrevics, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē:

Ina Stupele, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja

Sēdē piedalās:
1. Siguldas novada pašvaldības 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. SIA “R.D.A.”valdes priekšsēdētājs Raimonds Dižkalps;
8. KKS „Allažu saime” valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders;
9. Zvērināta advokāte Inese Smilškalne;
10. SIA “A25” valdes loceklis Aleksejs Mjaliks;
11. SIA „J.D.&CO” valdes loceklis Juris Dudko;
12. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pierīgas biroja vadītāja Kristīne
Ragaine-Volnianko;
13. SIA “Barakuda M”valdes locekle Dagnija Nuķe;
14. SIA “Vita Mārkets” valdes priekšsēdētājs Imants Rendenieks;
15. SIA “Kokpārstrāde 98” valdes loceklis Gunārs Dzenis;
16. Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Andis Ozoliņš;
17. Siguldas biznesa inkubatora projektu vadītāja Signe Millere;
18. Siguldas biznesa inkubatora projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga;

Darba kārtība:
1. Kustības "Iespējamā misija" komunikācijas un partnerības vadītājas prezentācija.
2. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica ziņojums par
strukturālām izmaiņām pašvaldībā.
3. Diskusija par novada Uzņēmēju dienu īstenošanu 2018.gada novada svētku ietvaros.
4. Lauras Skrodeles prezentācija par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Tematiskais plānojums.
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Sanāksmi atklāj un ar sēdes kārtību iepazīstina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
U.Mitrevics. Ar dalībnieku akceptu tiek mainīta padomes dienas kārtība.
1. Kustības "Iespējamā misija" prezentācija
Kustības “Iespējamā misija” partnerības un komunikācijas vadītāja Indra Zomerovska
klātesošiem prezentēja kustības mērķus un darbības rezultātus, aicinot novada uzņēmējus
atbalstīt programmas attīstību, tādejādi veicot savu ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas
reformā.
Siguldas novada skolās šobrīd strādā 8 pedagogi, kuri ir programmas absolventi, studenti.
2. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica ziņojums Siguldas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs informēja par strukturālām izmaiņām pašvaldībā.
3. Diskusija par novada Uzņēmēju dienu īstenošanu 2018.gada novada svētku ietvaros.
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele aicināja uzņēmējus izteikt
priekšlikumus un idejas novada uzņēmēju atpazīstamības veicinošā pasākuma “Uzņēmēju
dienas 2018” īstenošanai. Tika piedāvāts risinājums “Uzņēmēju dienas” rīkot novada svētku
ietvaros. Pasākuma iespējamais plāns:
- uzņēmumu izstāde;
- vakanču gadatirgus;
- lekcijas, semināri jauniešiem un topošajiem uzņēmējiem.
No uzņēmējiem saņemts priekšlikums organizēt nozaru izstādi, skolās rīkot karjeras (profesiju
pieredzes) dienas, tādējādi sniedzot uzņēmējiem atbalstu profesiju prestiža celšanā un brīvo
vakanču aizpildīšanā.
Uzdots Inai Stupelei:
- Veikt uzņēmēju aptauju;
- Organizēt uzņēmēju un izglītības iestāžu vadītāju diskusiju par pasākumiem atsevišķu
profesiju prestiža celšanu un profesionālās ievirzes programmas izveidi.
4. Lauras Skrodeles prezentācija par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Tematiskais
plānojums
Siguldas Attīstības aģentūras direktore Laura Skrodele sēdes dalībniekus informēja, ka
pašvaldība ir uzsākusi darbu pie teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – Tematiskais
plānojums. Teritorijas attīstības plānošanas dokuments risinās specifiskus jautājumus, kas
saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību, piemēram transporta infrastruktūra, inženirtīklu
izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas, rūpniecības, publiskās vai dzīvojamās apbūves
zonas u.c.
Nākamā sēde notiks 09.01.2018. plkst.16.00
Sēde slēgta plkst.18.15
Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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