SIGULDAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2020. gada 6. oktobrī

Siguldā

Nr. 2/2020

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16.00, Muižas koka māja, Siguldas pils kvartāls
Sēdi vada:

Dace Preisa, P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore

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. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” direktore D.Preisa
4. SIA “Vita mārkets” valdes priekšsēdētājs I.Rendenieks;
5. SIA “PIM”, G.Čivčs;
6. SIA “Smart Law” K.Rumba;
7. SIA “Barakuda M” D.Nuķe;
8. SIA “Dzīvā sudraba muzejs” L.Žemaitīte-Auzere
Darba kārtība:
16.00–16.50 Uzņēmējdarbības tendences un aktualitātes Siguldas novadā, I.Stupele
16.50–17.00 Jaunās pils atklāšana, D.Preisa
17.00–17.20 Citi jautājumi, ierosinājumi
17.20–17.40 “Dzīvā sudraba muzeja” ekspozīcijas apskate

D.Preisa atklāj sanāksmi, iepazīstina dalībniekus ar darba kārtību.
1. I.Stupele prezentē dalībniekiem Siguldas novada uzņēmējdarbības tendences.
2019. gadā turpinājis palielināties Siguldas novadā likvidēto uzņēmumu skaits, sasniedzot vēl
nebijušus skaitļus. Atšķirībā no kopējiem valsts rādītājiem, kur jaunu uzņēmumu skaits
samazinājās, Siguldas novadā bija vērojama pretēja tendence – jauno uzņēmumu skaits
palielinājās.
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Pēc kopējā apgrozījuma 2019. gadā, lielākā nozare Siguldas novadā bijusi mazumtirdzniecība.
Otrajā vietā esošās zāģēšanas, ēvelēšanas un impregnēšanas kopējais apgrozījums bijis vairāk
nekā trīs reizes mazāks nekā tirdzniecības uzņēmumiem. 2019. gadā kopā sasniedzot 316,19
milj. EUR.
2019. gadā Siguldas novadā reģistrēto uzņēmumu kopējā peļņa turpinājusi palielināties,
sasniedzot 15,77 milj. EUR. Gada laikā tas ir pieaugums par 15,87%. Līdz ar kopējo peļņu
palielinājies arī vidējais rādītājs uz vienu uzņēmumu, kas 2019. gadā bijis 108 eiro.
Apkopotie dati rāda, ka Siguldas novadā reģistrētie uzņēmumi 2019. gadā ar darba vietām
nodrošinājuši 6260 darbiniekus.
Vidējais nodarbināto skaits vienā uzņēmumā, neskatoties uz kopējā rādītāja kāpumu, visus
pēdējos gadus saglabājies nemainīgs, katram uzņēmumam novadā nodarbinot vidēji 2
strādājošos.
I.Stupele prezentē sarakstu ar pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, kurus ir
plānots nodot atsavināšanai.
Iepazīstina uzņēmējus ar plānotajiem pasākumiem – Uzņēmēju forums un Uzņēmēju gada
balva.
Dalībnieki uzdod jautājumus un lūdz I.Stupelei nosūtīt informācija par iedzīvotāju sadalījumu
pa vecumiem un pēc ienākumu līmeņa.
2. D.Preisa informē dalībniekus par Jaunās pils remontdarbu plānu, nodošanas termiņiem un
aktuālajiem tūrisma datiem.
3. Citi jautājumi
Dalībnieki diskutē:
- par Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās mērķi, biežumu. Rosina pārskatīt formātu;
- G.Čivčs iesaka aktualizēt informācija mājas lapā www.sigulda.lv sadaļā “uzņēmējdarbība”,
pilnveidot un publicēt uzņēmējiem aktuālo informācija. Uzņēmēji diskutē par nepieciešamību
izstrādāt jaunu mājas lapu, izstrādes procesa izmaksām u.c.
- K.Rumba jautā par būvvaldes kapacitāti. Vai tā ir pietiekama, lai izskatītu pieteikumus
likumā noteiktajā laikā. Rosina domāt par būvvaldes stiprināšanu, lai paātrinātu procesus.
- K.Ragaine aicina domāt par veidiem kā popularizēt ar tūrismu nesaistīto nozaru
uzņēmumus. Iesaka izvērtēt sadarbības iespējas ar “Siguldas saime”.
- I.Rendenieks jautā, vai pašvaldība ir veikusi aprēķinus par teritoriālās reformas
ekonomiskiem ieguvumiem. U.Mitrevics informē par šobrīd notiekošajiem procesiem saistībā
ar reformu, par plānoto pašvaldību funkciju auditu.
- Dalībnieki diskutē par neskaidriem jautājumiem, izsaka savas bažas. I.Rendenieks ierosina
pašvaldības efektivitātes uzlabošanai pieņemt darbā cilvēku, kurš strādā ar procesiem. Dalās
pieredzē par efektivitātes paaugstināšanu uzņēmumā.
- K.Rumba jautā vai pašvaldībai būtu nepieciešama uzņēmēju palīdzība/iesaiste pašvaldības
budžeta plānošanā 2021. gadam.
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4. SIA “Dzīvā sudraba muzejs” vadītāja L.Žemaitīte-Auzere dalībniekiem prezentē Dzīvā
sudraba muzeju.
Sēde slēgta 18:10
Sēdi vadīja:

D.Preisa

Sēdi protokolēja:

I.Stupele
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