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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst.16.00
Sēdi vada:

Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē:

Ina Stupele, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja

Sēdē piedalās:
1. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics;
2. SIA „Baltu rotas” direktore I.Straupe-Lūse;
3. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore L.Skrodele;
4. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja
I.Stupele;
5. SIA „Barakuda M”valdes locekle D.Nuķe;
6. SIA „Damson” valdes loceklis R.Ādamsons;
7. Siguldas novada pašvaldības pilsētvides plānotāja Z.Gatere;
8. SIA „KG Latvija” valdes loceklis R.Stravinskas;
9. SIA „KG Latvija” direktore K.Lārmane;
10. SIA „KG Latvija” tehniskais direktors A.Lārmanis;
11. Saimnieciskā darbības veicējs D.Kokta;
12. Saimnieciskā darbības veicējs N.Saukāns;
13. SIA „A25” valdes loceklis A.Mjaliks;
14. SIA „Viznit” vadītājs G.Kalniņš
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Uzņēmēju atbalsta pasākumi 2019
Sigulda 2026
Apbūves vadlīnijas/inženierkomunikāciju plāns (tematiskais plānojums)
Jautājumi, ierosinājumi
SIA „KG Latvija” prezentācija

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics atklāj sanāksmi un iepazīstina ar sēdes
kārtību
1. Uzņēmēju atbalsta pasākumi 2019
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I.Stupele prezentē dalībniekiem uzņēmēju atabalsta pasākumu kalendāru 2019.gadam. Īsumā
informē par katru aktivitāti. Pasākumu kalendārs tiks publicēts pašvaldības interneta vietnē,
sadaļā „uzņēmējdarbība”.
2. Sigulda 2026
L.Skrodele informē par Latvijas un Zviedrijas sarunu statusu pretendējot uz ziemas olimpisko
spēļu norises vietu 2026.gadā. Prezentē plānotā olimpiskā ciemata vizualizāciju. Klātesošie
uzdot jautājumu par gaidāmo viesu skaitu, garantēto viesu apjomu, naktsmītņu pietiekamību
vai ir plānota jaunu viesnīcu būvniecība, plānotajām investīcijām u.c.
3. Apbūves vadlīnijas/inženierkomunikāciju plāns (tematiskais plānojums)
L.Skrodele prezentē Siguldas apbūves vadlīnijas, kā pilsēta izskatīsies nākotnē. Īsumā
klātesošiem izklāsta tematiskā plānojuma izstrādes procesa norisi.
Dalībnieki diskutē par ēku fasāžu krāsām. Izsaka dažādus viedokļus un pozitīvi novērtē
izstrādāto dokumentu, kas ikdienas darbā palīdzēs veidot pozitīvu komunikāciju starp
pašvaldību un klientu, situācijās kad atšķiras viedokļi par ēku fasāžu krāsu atbilstību.
L.Skrodele iepazīstina ar pašvaldības plānu attīstīt Gaujas promenādi 7km garumā.
Uzņēmēji uzdod jautājumu vai ir padomāts par autostāvvietu skaita pietiekamību. Min
piemērus kad pasākumu norises laikā nav bijusi iespēja novietot transportlīdzekli. Aicina
pašvaldību padomāt par risinājumiem satiksmes regulēšanai plaši apmeklētu pasākumu laikā,
lai uz ielām neveidojās sastrēgumi.
A.Lārmanis iniciē izvērtēt nepieciešamību pagarināt gājēju celiņu līdzās Zinātnes ielai. Min
faktu, ka vasaras sezonā, kad novada iedzīvotāji dodas Matiņa ezera virzienā, uz ceļa veidojās
dzīvībai bīstamas situācijas.
4. SIA „KG Latvija” prezentācija
Uzņēmuma valdes loceklis iepazīstina ar AS Kauna Grudai darbības virzieniem un attīstības
plāniem. AS Kauna Grudai kopējais darbinieku skaits 3000 cilvēku, meitas uzņēmums „KG
Latvija” nodrošina 55 darba vietas.
Sēde slēgta plkst.17.40
Nākamā sēde 2019.gada 9.aprīlī

Sēdi vadīja:

U.Mitrevics

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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