SIGULDAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2022.gada 28.jūnijā

Siguldā

Nr.1/2022

PROTOKOLS
SĒDES SĀKUMS: plkst.16.00
VIETA: Kultūras centrs “Siguldas DEVONS”, Digiti zālē, 1. stāvs
SĒDI VADA:

Jolanta Kursiša, P/A “SAA” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāja

SĒDI PROTOKOLĒ: Dagnija Samanta Zariņa-Vandere, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta
projektu vadītāja
PADOMES SASTĀVS (piedalās):
1. Jolanta Kursiša, P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkta
vadītāja;
2. Imants Rendenieks, SIA "FORTIS VM" valdes priekšsēdētājs;
3. Gunārs Dzenis, SIA „Kokpārstrāde 98” valdes priekšsēdētājs;
4. Kaspars Rumba, SIA „Smart Law” valdes loceklis;
5. Kristīne Ragaine, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
struktūrvienība Pierīgas konsultāciju birojs" biroja vadītāja;
6. Dagnija Nuķe SIA "Barakuda M" valdes locekle;
7. Guntis Čivčs, SIA "Retail Management" valdes priekšsēdētājs;
8. Agris Grīnbergs, SIA "Vieta" valdes loceklis;
9. Andrejs Varganovs, SIA "GreenValley" valdes loceklis;
10. Viktors Grūtups, SIA "Rāmkalni Nordeco" īpašnieks.
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Uģis Mitrevics, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
2. Zane Gatere, Pilsētvides plānošanas nodaļas pilsētvides plānotāja;
3. Dace Preisa, P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore;
4. Dagnija Samanta Zariņa-Vandere, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta projektu
vadītāja;
5. Dainis Gašpuitis, SEB bankas ekonomists.
PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
1. Vilnis Saulājs, SIA "VILSA" direktors;
2. Aleksejs Mjaliks, SIA "Prime Peaks", valdes loceklis;
3. Sandis Jansons, SIA „LM Center" īpašnieks, SIA "Sadales tīkls" valdes
priekšsēdētājs;
4. Andris Strapcāns, SIA "Green Villa" valdes loceklis;
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5. Evija Bīriņa, SIA "EURUS NORD" valdes locekle;
6. Jānis Auseklis, pašnodarbinātais Autoskola AMV.
DARBA KĀRTĪBĀ:
I daļa
1. Vārds Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. (U.Mitrevics);
2. Padomes dalībnieku savstarpējā iepazīšanās (īsi iepazīstinot ar sevi un mērķiem, ko
vēlas panākt darbojoties konsultatīvajā padomē);
3. Siguldas novada attīstības projekti un aktualitātes. (ziņo Z.Gatere un D.Preisa)
4. Padomes pārstāvja izvirzīšana žūrijas komisijā (tūrisma un viesmīlības konkurss). (ziņo
J.Kursiša);
5. Citi aktuālie jautājumi diskusijai.
II daļa
1. Lekcija “Izaicinājuma priekšā”, SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.

NORISE:
1. Sēdi atklāj domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un ievadam īsi pastāsta par novadā
svarīgāko un tēmām, kas kopīgi apspriežamas. Uzņēmēju konsultatīvā padome
(turpmāk - Padome) tiek iepazīstināta ar Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītāju
Jolantu Kursišu.
2. J.Kursiša iepazīstina dalībniekus ar Padomes sēdes darba kārtību. Padomes locekļi tiek
aicināti iepazīstināt ar sevi, kā arī pastāstīt par saviem mērķiem, darbojoties jaunajā
Padomes sastāvā.
Sēdes laikā katrs Padomes pārstāvis iepazīstina ar sevi un saviem mērķiem par dalību
Padomē. Uzņēmēji diskutē un izsaka priekšlikumus turpmākai Padomes sēdes darbībai un
veiksmīgākai uzņēmējdarbības attīstībai novadā.
• Rosina apzināt, kādi uzņēmumi pastāv apvienotajā novadā. Padomes uzdevums būtu
pārstāvēt Siguldas novada uzņēmumu vajadzības un intereses.
• Padomei jābūt darba plānam, kā darboties turpmākos 4 gadus.
• Svarīgi būtu turpināt darbu ar jaunatni, pašvaldībai sniedzot atbalstu caur biznesa ideju
konkursiem.
• Svarīgi apzināt skolu absolventus, par viņu turpmākajiem mērķiem un iecerēm
saistībā ar karjeru novadā. Šādu informācijas apkopojumu būtu interesanti un
lietderīgi zināt arī novada uzņēmējiem.
• Aicina diskutēt par iespēju Padomei līdzdarboties pašvaldības budžeta izveidē.
• Ierosinājums, lai Padomes sēdes būtu daudz biežāk kā 2 reiz gadā.
• Izveidot darba grupas no Padomes, kas darbotos finanšu, infrastruktūras jomās, kuras
piedalās pašvaldības aktuālo jautājumu risināšanā.
• Aktīvi darbojoties Padomē, veicināt sadarbību ar citiem uzņēmumiem. Attīstīt
pakalpojumus, kuri ir unikāli novadā, kā piemēram, Siguldas medus, Siguldas Bio
mellenes, produkti, kas radīti vai audzēti Siguldas novadā.
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Padome ir vieta un veids, kur ir iespēja izteikt savas idejas, sadarboties ar pašvaldību,
lai veicinātu dažādu produktu attīstību novadā, kas būtu noderīgi arī citiem
uzņēmumiem.
Veicināt nekustamā īpašuma attīstību Siguldas pilsētā un novadā.
Uzņēmējdarbības pieredzes rezultātā Padomē vēlas dalīties un palīdzēt ar dažādiem
padomiem, risinājumiem novada attīstībai.
Aktuāla tēma novadā ir nodarbinātība. Ražošanas uzņēmumos pietrūkst kvalificētu
darbinieku.
Rosina vairāk izglītot jaunatni par produktu ražošanu, to procesiem, kas ir īstenojama
sadarbībā ar novada izglītības iestādēm, kā tas jau tiek darīts Allažu pamatskolā par
jaunatnes izglītošanu kokpārstrādes nozarē. Attīstoties modernizācijai ražošanā,
aizvien vairāk ir nepieciešami kvalificētāki darbinieki. Nepieciešama paaudzes maiņa,
kura spētu pārvaldīt mehāniskās ražošanas iekārtas.
Sniegt pozitīvu ieguldījumu novada attīstībā viesmīlības jomā.
Pievērsties vairāk enerģētikas jautājumiem. Pieaugot degvielas, transporta cenām,
nepieciešamas citas alternatīvas. Cilvēkiem nepieciešama transformācija, pielāgošanās
jauniem apstākļiem. Vairāk attīstīt infrastruktūru, lai iedzīvotāji varētu dzīvot un
strādāt savā novadā, kā arī uzsver attālinātā darba pozitīvās iespējas.

3. Zane Gatere informē par plānotajiem un uzsāktajiem attīstības projektiem novadā un
citām aktualitātēm.
Informē, ka kopš 2022.gada 14. janvāra atļauts izmantot teritorijas plānojuma 2012-2024
grozījumus. Nepieciešams plānojums visam novadam, lai līdzīgi kā šajā plānojumā
iepriekšējā novada teritorijā, īpašumus būtu iespējams intensīvāk izmantot.
Padomes pārstāvji tiek informēti par sekojošiem projektiem novadā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2022.gadā paredzēts pabeigt P8 pārbūvi Turaidā;
Tiek izstrādāts būvprojekts 6 ielu aplim;
Tiek izstrātāts būvprojekts P8 cauri Siguldai;
Realizācijā jauns projekts Raiņa parka pārbūvei, ar mēŗki, lai parku vairāk
izmantotu gan vietējie iedzīvotāji ar ģimenēm, gan seniori, gan Siguldas viesi;
Izstrādāts Inciema velo pumpu trases projekts;
Inciemā atvērta Anšava Eglīša ekspozīcija Tornī;
Turpinās Grupu mājas būvniecība pie Saules parka Siguldā;
Vasarai sagatavots volejbola laukums pludmalē;
Turpinās Mores Amatu mājas būvdarbi;
Tiek projektēta Siguldas vidusskolas pārbūve;
Raganā būs tirdzniecības objekts;
Turaidas muzejrezervātā paredzētas svarīgas un apjomīgas būvniecības-gan
labiekārtojuma infrastruktūra, gan esošās ēkas pārbūve un jaunu ēku
būvniecība.
Plānota Lidl veikala būvniecība pie A2 Siguldā. Izdota būvatļauja ar
projektēšanas nosacījumiem.
Siguldas tirgū uzsākti vērienīgi labiekārtošanas darbi;
Sāk aktivizēties Saules paneļu izmantotāji-izstrādāts elektrostacijas
būvprojekts Gāles ielā.
SIA “Saltavots” informē, ka 1. jūnijā ir plānots uzsākt Atbrīvotāju ielas
maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūves II kārtas būvdarbus, saskaņā ar
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•

būvprojektu “Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai)
maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā”.
Lai uzlabotu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa, VSIA
“Latvijas Valsts ceļi” uzsākuši gājēju un velobraucēju ceļa izbūvi Siguldā pie
Vidzemes šosejas pārvada pār dzelzceļu (49,9. km). (Dzelzceļa pārvads).
Vērienīga attīstība Inčukalnā – Rettenmeier plāno izbūvēt piekļuvi
uzņēmumam, izbūvējot atzaru no Rail Baltic galvenās maģistrāles.
Mālpilī - Pilskalni-Baņģi ceļš ar pilnīgu tilta pārbūvi, lauksaimniecības
uzņēmēju attīstībai.
Siguldā - Lauku ielas pilnīga pārbūve - rūpniecības uzņēmumu attīstībai.

Norāda, ka Siguldas novadā būs izmaiņas reklāmas izvietošanas noteikumos:
•
•

•
•
•

Esošie reklāmas noteikumi attiecas uz visu novadu, arī tiem Siguldas pievienotajiem
novadiem, kuros iepriekš šajā jomā izmantoja tikai Likumu un MK noteikumus.
Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados tika saņemti novadā strādājošo uzņēmēju
ierosinājumi uzlabot iespējas tieši novada uzņēmēju reklāmizvietošanas iespējām,
saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk novadā atļauts reklamēt tikai tos pakalpojumus
un pasākumus, kas tiek sniegti Siguldas novadā.
Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas precizēta Siguldas pilsētas teritorija "Centrs"
un ierobežota krāsu izvēle Centrā, lai reklāmas "nenoēd" ēku fasādes un šī apkaime ir
gaumīga.
Ņemot vērā to, ka ir parādījušās reklāmas ar skaņas un smaržas efektiem - tās izmantot
Siguldas novadā būs liegtas.
Precizēts, kas ir Pašreklāma (reklāma, kurā ir informācija, ka iespējams izvietot
reklāmu, nevis pašportrets).

Dace Preisa iepazīstina uzņēmējus ar Uzņēmējdarbības atbalsta punkta struktūru. Informē par
“zaļo koridoru” izveidi, kurā būs speciālists, kurš sniegs atbalstu uzņēmējiem, lai nodrošinātu
ātrāku procesu izstrādi uzņēmējdarbībā. Kā arī Padome tiek informēta par citām aktivitātēm
novadā un aģentūras ikdienas darbu.
Padome tiek informēta par Uzņēmējdarbības atbalsta punkta galvenajām funkcijām:
•
•
•
•
•
•
•

Profesionāla uzņēmēju konsultēšana attīstības, būvniecības
jautājumos;
Atbalsts dokumentācijas sagatavošanā un apritē;
Vides analīze un datu aktualizēšana(interaktīvā karte);
Sadarbība ar LIAA/EU projekti/Konsultatīvo Padomi;
Atbalsta sistēmas pilnveide (nodokļi, komunikāciju izbūve);
Investoru un uzņēmēju piesaiste teritoriju attīstībā;
Grantu konkursi.
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uzņēmējdarbības

4. Padomes pārstāvja izvirzīšana žūrijas komisijā (tūrisma un viesmīlības
konkurss)
J.Kursiša aicina klātesošos Padomes balsttiesīgos pārstāvjus izvirzīt vienu Padomes
pārstāvi vai brīvprātīgi var pieteikties Žūrijas komisijā konkursam “Mazo un vidējo
projektu tūrisma un viesmīlības jomās līdzfinansēšana”.
Žūrijas komisijā konkursam “Mazo un vidējo projektu tūrisma un viesmīlības jomās
līdzfinansēšana” brīvprātīgi piesakās Agris Grīnbergs, SIA “Vieta” valdes loceklis.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” žūrijas komisijas sastāvā ievēl Agri Grīnbergu, SIA
“Vieta” valdes locekli.

II daļa
1. Lekcija “Izaicinājuma priekšā” D.Gašpuitis iepazīstina ar Latvijas un globālās ekonomikas
prognozēm.
SEB bankas eksperts stāsta par augstās inflācijas ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Tiek
norādīts, ka pieaugot procentu likmēm, uzņēmumiem pieaugs kredītu izmaksas.
Ekonomists uzsver, ka iedzīvotāji kopumā jūtas pozitīvi, bet īstā realitāte finanšu jomā
parādīsies gada beigās, kad pieaugs komunālo maksājumu izmaksas, saistībā ar dārgajiem
energoresursiem. Rekomendē veidot uzkrājumus, kas lieki noderēs tuvākajā laikā. Mainoties
procentu likmēm, mēģinot tādējādi bremzēt inflāciju, ekonomikā sagaidāmi dažādi recesijas
riski.

SĒDE SLĒGTA: plkst. 19:00
SĒDI VADĪJA:

J.Kursiša

SĒDI PROTOKOLĒJA:

D.S.Zariņa-Vandere
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