SIGULDAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2020.gada 10.martā

Siguldā

Nr.1/2020

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst.16.00, Inderdēļi 1A, Siguldas pagasts, Siguldas novads, SIA “VILSA”
Sēdi vada:

Ina Stupele, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja

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. Siguldas novada pašvaldības pilsētvides plānotāja Z.Gatere;
4. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Dace Preisa
5. SIA “Vita mārkets” valdes priekšsēdētājs;
6. SIA “Kokpārstrāde 98” valdes loceklis G.Dzenis;
7. SIA “IZ SPV” valdes loceklis A.Grīnbergs;
8. SIA “GREENVALLEY” Eksporta nodaļas vadītāja, K.Vargānova;
9. SIA “VILSA” direktors Vilnis Saulājs;
10. SIA “A25”, valdes loceklis Aleksejs Mjaliks;
11. SIA “PIM”, Guntis Čivčs;
12. AS “Siguldas Būvmeistars” Normunds Saukāns;
13. SIA “LM Center" Sandis Jansons;
14. SIA “Smart Law” Kaspars Rumba;
15. SIA “VILSA” Baiba Saulāja.
Darba kārtība:
16:00 – 16:20 Siguldas novada pašvaldības budžets 2020, U.Mitrevics
16:20 – 16:50 Teritorijas plānojuma grozījumu rezultāta prezentācija, Z.Gatere
16:50 – 17:05 Aktualitātes, Ina Stupele & Dace Preisa
17:05 – 17:20 Jautājumi, diskusijas
17:20 – 17:40 SIA “Vilsa” prezentācija
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I.Stupele atklāj sanāksmi, iepazīstina dalībniekus ar darba kārtību.
1. U.Mitrevics Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs prezentē dalībniekiem
Siguldas novada pašvaldības 2020.gada budžetu.
Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības investīcijas 2020.gadā:
-

-

-

Izglītība un sports: izglītības iestāžu pārbūve un materiāli tehniskās bāzes
modernizācija; novada bibliotēkas pārcelšana uz piemērotākām telpām; skolēnu
nodarbinātības projekta īstenošana u.c. – 16,4 miljoni eiro;
Kultūra un sports: Siguldas Jaunās pils pārbūve; remontdarbi kultūras iestādēs; atbalst
kultūras pasākumu organizēšanai u.c. – 2,2 miljoni eiro;
Infrastruktūra: Atbrīvotāju ielas pārbūve; segumu atjaunošana vairāk nekā 20 ielās
novada teritorijā; grants ceļu pārbūve; ielu apgaismojuma modernizācija; bērnu
laukumu un teritoriju labiekārtojumu projektēšana; dažādu teritoriju sakārtošana, koku
stādīšana u.c. – 5,5 miljoni eiro;
Sociālā joma un sabiedrība: līdzfinansējums projekta “Grupu māju būvniecība”;
sociālo pakalpojumu attīstība; sociālā palīdzība un pabalsti; līdzfinansējums biedrību
un iedzīvotāju projektiem – 1,7 miljoni eiro.

Pašvaldības 2020.gada budžets 36 028 837 eiro, ko veidos 24 545 143 eiro ieņēmumu
prognoze, 3 041 892 eiro līdzekļu atlikums no 2019.gada un aizņēmumi no Valsts kases
8 441 802 eiro apmērā.
2018.gadā Siguldas novada pašvaldība veica iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā
394 464 eiro apmērā, 2019.gadā saņemts maksājums no minētā fonda 276 826 eiro.
Dalībnieki uzdod jautājumus:
-

Cik liels ir pašvaldības kredītportfelis?
Kādiem mērķiem tiks ņemti aizņēmumi Valsts kasē?
Kā uzņēmumiem aktuālās ielas var tikt iekļautas remontējamo ielu sarakstā?
Piemēram, Mazā Gāles iela?

Dalībnieki ierosina nākotnē budžetu atspoguļot dinamikā, parādot izmaiņas pa gadiem.
Ierosina plānot 3 gadus uz priekšu.
Tiek prezentēts nekustamo īpašumu saraksts uzņēmējdarbības attīstībai:
Roķēnu ūdenskrātuve, Strēlnieku iela 72, Ainas iela 4, Maija parka daļa, Ausekļa iela 10.
Dalībnieku jautājumi:
-

Kāds ir nepieciešamais viesnīcu apjoms Siguldā?
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2. Teritorijas plānojuma grozījumu rezultāta prezentācija
Z.Gatere prezentē teritorijas plānojuma rezultātu.
3. Aktualitātes
U.Mitrevics iepazīstina dalībniekus ar P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktori Daci
Preisu.
I.Stupele informē par uzņēmēju izstādi Siguldas svētku ietvaros un skolēnu vasaras
nodarbinātības projektu.
4. Jautājumi & diskusijas
Dalībnieki jautā vai ir zināms uz kurieni pārcels Siguldas bibliotēku?
Priekšsēdētājs informē, ka tika saņemti divi piedāvājumi un 19.marta domes sēdē tiks izskatīts
jautājums par izdevīgākā piedāvājuma apstiprināšanu.
Uzņēmēji rosina pašvaldību strādāt pie tūrisma nozares investoru piesaistes. Siguldai
nepieciešami “enkuri” tūristu piesaistei, aktivitātes nesezonai. Aicina pašvaldību viesnīcu
būvniecībai paredzēto īpašumu atsavināšanu nerīkot vienlaikus. Uzrunāt ārvalstu investorus
par SPA viesnīcu attīstību Siguldā.
Uzņēmēji aktualizē jautājumu par reklāmas stendiem gar A2 šoseju pilsētas teritorijā. Rosina
meklēt risinājumus, neierobežojot reklāmas iespējas dažādu nozaru uzņēmumiem.
5. SIA “Vilsa” prezentācija
Dalībnieki iepazīst SIA “Vilsa” ražotni un pārrunā aktualitātes.

Sēde slēgta 18:20
Sēdi vadīja:

I.Stupele

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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