SIGULDAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2019.gada 15.oktobrī

Siguldā

Nr.4/2019

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. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja
I.Stupele;
3. SIA “Barakuda M”valdes locekle D.Nuķe;
4. Siguldas novada pašvaldības pilsētvides plānotāja Z.Gatere;
5. LLKC Pierīgas birojs, Kristīne Ragaine-Volnianko;
6. SIA “IZ SPV” valdes loceklis A.Grīnbergs;
7. SIA “GREENVALLEY” Eksporta nodaļas vadītāja, K.Vargānova;
8. SIA “VILSA” direktors Vilnis Saulājs;
9. SIA “A25”, valdes loceklis Aleksejs Mjaliks;
10. SIA “PIM”, Guntis Čivčs;
11. SIA “Food Festival” valdes loceklis Jānis Kligins;
12. SIA “LM Center" Sandis Jansons;
13. SIA “Smart Law” Kaspars Rumba;
Darba kārtība:
16:00 – 16:20 Siguldas novada uzņēmējdarbības vide skaitļos, I.Stupele
16:20 – 16:50 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes rezultāta prezentācija, Z.Gatere
16:50 – 17:10 Jautājumi, diskusijas
17:10 – 17:20 “Coworking Sigulda” telpu prezentācija
P/A “Siguldas attīstības aģentūras” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja atklāj sēdi.
Aicina katru sēdes dalībnieku iepazīstināt ar sevi.
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1. I.Stupele prezentē dalībniekiem Siguldas novada uzņēmējdarbības vides statistiku.
2018.gads Siguldas novadā iezīmējas ar strauju likvidēto uzņēmumu skaita piegumu. Tomēr
neskatoties uz likvidēto uzņēmumu skaita kāpumu, palielinājies jaunreģistrēto uzņēmumu
skaits – 177.
Starp populārākajam nozarēm ir izvirzījusies jauktā lauksaimniecība un mazumtirdzniecība.
Pēc nozares kopējā apgrozījuma 2018.gadā, pirmajā vietā ierindojas mazumtirdzniecība, tās
apgorzījums sasniedza 88,47 milj.EUR. Kopā novada uzņēmumi apgrozījuši 321,76
milj.EUR, kas ir par 2,22% vairāk nekā gadu iepriekš. Līdz ar kopējo rādītāju ir palielinājies
vidējais rādītājs uz vienu uzņēmumu. Tas sastādīja 24,41 tūkst.EUR.
Pēc darbinieku skaita 2018.gadā TOP nozares novadā bija:
Mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība, tūrisms, būvniecība, medicīna un soc.aprūpe.
Pērn palielinājusies uzņēmumu peļņa un vidējais rādītājs uz vienu uzņēmumu.
Nemainīgs saglabājies vidējais nodarbināto skaits, kas ir 2 darbinieki uz vienu uzņēmumu.
Par 9,75% palielinājies nodokļu apjoms, kuru valsts kopbudžetā samaksājuši Siguldas novadā
reģistrētie uzņēmumi – 38,15 milj.EUR.
Vidējais siguldiešu vecums ir 39 gadi, darbspējīgo iedzīvotāju skaits 10914, vislielākais
iedzīvotāju skaits ir vecumā 25-34.
Pašvaldības budžeta ienākumi no IIN maksājumiem sastādīja 13,7milj.EUR, kas ir gandrīz
par 600 tūkst.vairāk kā 2017.gadā.
2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes rezultāta prezentācija
Z.Gatere prezentē teritorijas plānojuma grozījumu rezultātu. Aicina uzņēmējus izteikt
viedokli, priekšlikumus. Uzņēmēji uzdod jautājumus par konkrētajiem objektiem.
Z.Gatere informē par plānu samazināt apbūves gabalu lielumu līdz 1000m2 un atļaut vienā
zemes gabalā divu dzīvojamo māju būvniecību. Apbūves blīvums 40%.
Uzņēmēji ierosina samazināt apbūves gabalus līdz 600m2.
K.Rumba ierosina plānotās izmaiņas publicēt vietnē www.sigulda.lv un katrs interesents varēs
apskatīt interesējošo īpašumu un iesūtīt priekšlikumus, jautājumus Z.Gaterei.
A.Grīnbergs jautā vai kaut kur ir plānota 4-stāvu apbūve? Z.Gatere atbild ka 4-stāvu apbūve ir
atļauta pilsētas daļās, kur tā ir atļauta jau šobrīd.
D.Nuķe jautā vai ir veikts aprēķins par cik procentiem palielināsies Siguldas iedzīvotāju
skaits, apbūvējot brīvās teritorijas?
K.Rumba: Kur var apskatīt Siguldas sltumtīklu karti. Kāpēc Siguldā ir tik augsts apkures
tarifs?
Pašvaldības pārstāvji atbild, ka cena ir atkarīga no investīcuju apjoma un gāzes cenas.
3. “Coworking Sigulda” telpu prezentācija
G.Čivčs prezentē koprades telpas un nākotnes planus.
Sēde slēgta plkst.18:00
Sēdi vadīja:

I.Stupele

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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