SIGULDAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2022.gada 05.septembrī

Siguldā

Nr.2/2022

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. Kaspars Rumba, SIA „Smart Law” valdes loceklis;
4. Kristīne Ragaine, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
struktūrvienība Pierīgas konsultāciju birojs" biroja vadītāja;
5. Dagnija Nuķe SIA "Barakuda M" valdes locekle;
6. Guntis Čivčs, SIA "Retail Management" valdes priekšsēdētājs;
7. Agris Grīnbergs, SIA "Vieta" valdes loceklis;
8. Aleksejs Mjaliks, SIA "Prime Peaks", valdes loceklis;
9. Evija Bīriņa, SIA "EURUS NORD" valdes locekle;
10. Jānis Auseklis, pašnodarbinātais Autoskola AMV
PIEAICINĀTIE (piedalās):
1. Uģis Mitrevics, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
2. Zane Gatere, Pilsētvides plānošanas nodaļas pilsētvides plānotāja;
3. Inga Zālīte, Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja;
4. Rudīte Bete, Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja;
5. Egils Grigorjevs, nekustamā īpašuma speciālists energoresursu pārvaldības
jautājumos;
6. Ivo Kalvelis, Būvniecības kontroles pārvaldes galvenais arhitekts, būvvaldes vadītājas
vietnieks;
7. Dagnija Samanta Zariņa-Vandere, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta projektu
vadītāja;
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PADOMES SASTĀVS (nepiedalās):
1. Vilnis Saulājs, SIA "VILSA" direktors;
2. Gunārs Dzenis, SIA „Kokpārstrāde 98” valdes priekšsēdētājs;
3. Andrejs Varganovs, SIA "GreenValley" valdes loceklis;
4. Viktors Grūtups, SIA "Rāmkalni Nordeco" īpašnieks.
5. Sandis Jansons, SIA„LM Center" īpašnieks, SIA "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs;
6. Andris Strapcāns, SIA "Green Villa" valdes loceklis;

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Energoefektivitātes jautājumi, plānotās rīcības Siguldas novada pašvaldībā. (ziņo

I.Zālīte)
2. Iesniegto priekšlikumu izskatīšana un diskusija “Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novada
pašvaldībā”. (ziņo Z.Gatere)
3. Informācija par hakatons “Radi nākotnes novadu” pasākumu – 21.septembrī un
“Zaļais koridors” u.c.. (ziņo J.Kursiša)
4. Diskusija ar Būvvaldes pārstāvjiem.
5. Citi aktuālie jautājumi pārrunām.
NORISE:
Sēdi atklāj domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un ievadam īsi pastāsta par novadā svarīgāko
un tēmām, kas kopīgi apspriežamas. Galvenās tēmas energoefektivitāte un reklāmas
izvietošanas kārtība Siguldas novadā, hakatona pasākums “Radi nākotnes novadu”
21.septmebrī, un jaunizveidotais “Zaļais koridors” uzņēmēju atbalstam.
Jolanta Kursiša informē par darba kārtību:
• Energoefektivitāte, kādi taupības režīmi tiks ievēroti Siguldas novadā rudens,
ziemas, pavasara sezonā.
• Zane Gatere iepazīstinās ar iesniegtajiem priekšlikumiem Reklāmas noteikumos
Siguldas novadā.
• Tuvākās plānotās aktivitātes septembris/oktobris- hakatona pasākuma “Radi
nākotnes novadu” 21.septembris, Zelta rudens karaliste 24.septembris, Siguldas
novada diena Kalnciema kvartālā 1.oktobris.
• “Zaļais koridors” uzņēmējiem;
• Diskusijas ar būvvaldi par interesējošiem jautājumiem.
1. Inga Zālīte informē par plānoto energoefektivitāti Siguldas novadā.
Ielu apgaismojumā tiek iekļautas jaunās LED lampas, kuras ir energoefektīvākas un mazāk
patērē elektrību. Nakts stundās ielu laternām pakāpeniski tiek samazināts apgaismojums.
Plānotās rīcības Siguldas novada pašvaldībā:
Pašvaldības iecerētie energoresursu taupības aktivitāšu plāni 2022./2023.gada rudensziemas sezonai:
• Ielu apgaismojuma modernizācija, veikt daļēju ielu apgaismojuma armatūru nomaiņu
uz efektīvajiem LED gaismekļiem
(energoefektīva apgaismojuma elementu
uzstādīšana).
• Esošā ielu apgaismojuma lietošanas pārskatīšana, pilnveidojot ielu apgaismojuma
automātisko vadību (apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšana laika maiņa vai
samazināšana nakts stundās).
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•

Plānota dalība Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā".
Pašvaldības pārziņā esošajām ēkām (skolas, bērnudārzi, pansionāti, administrācijas ēkas
u.c.) izstrādāt un noteikt apkures un karstā ūdens padeves darba režīmus:
• darba dienām darba laikā;
• darba dienām ārpus darba laikā;
• sestdienās, svētdienas un izejamām dienām.
• Norīkot iestādēs atbildīgās personas par enerģijas (siltuma, karstā ūdens, elektrības)
ikdienas patēriņa kontroli atbilstoši izstrādātajam apkure grafikam.
• Veikt attālinātu siltummezglu vadību (kur tas ir iespējams) samazinot apkures
temperatūru nakts laikā.
• Ieviest ikdienas energoresursu izlietojuma kontroli.
• Pārbaudīt un vajadzības gadījumā veikt logu un durvju hermētiskuma pārbaudi vai
atjaunošanu.
Uzņēmēji izteica priekšlikumu, ka pašvaldība varētu sagatavot publiski pieejamu informāciju/
infografikas par plānoto energotaupību ziemas periodā.
2. Zane Gatere iepazīstina ar iesniegtajiem priekšlikumiem “Par reklāmu, izkārtņu un
citu informatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas kārtību Siguldas novada
pašvaldībā”.
Iesniegto priekšlikumu visvairāk bija punktā Nr. 7.9: “Izvietot reklāmu teritorijās,
kuru zemes lietošanas veids vai plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Siguldas
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir “Savrupmāju apbūves
teritorija”, “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija”, “Daudzstāvu dzīvojamās
apbūves teritorija”, izņemot izkārtnes pie pakalpojuma sniegšanas vietas”.
un Nr. 32: “Zonā, kas noteikta Noteikumu 2.pielikumā, atļauts izvietot tikai tādas
reklāmas, kas veicina Pašvaldības atpazīstamību vai Pašvaldībā pieejamo tūrisma
pakalpojumu sniedzēju reklāmas”.
Sēdes laikā visaktīvākās diskusijas notiek par šiem abiem punktiem. 6 no klātesošajiem
Padomes locekļiem balso “par” 32.punkta svītrošanu no saistošo noteikumu projekta un 2
“pret”.
Līdz ar to, ka balsošanā piedalās tikai puse no padomes locekļiem (astoņi), Z.Gatere
informē, ka saistošajiem noteikumiem tiks sagatavotas divas redakcijas - ar un bez
32.punkta, ar skaidrojumu, ka UKP seši locekļi izvēlējās redakciju bez 32.punkta, savukārt
pašvaldības speciālisti sagatavoja redakciju ar 32.punktu, un ar skaidrojumu, ka šāds
punkts jau 2015.gadā tika izveidots tādēļ, lai veicinātu, saglabātu un uzturētu Siguldas tēlu,
kura dēļ ik gadus pilsētu apmeklē simtiem tūkstoši viesi, kuri izmanto daudzskaitlīgos
publiskos pakalpojumus Siguldā un Gaujas Nacionālā parka teritorijā novadā. Tādā
gadījumā deputātiem būs jālemj par Siguldas novada atpazīstamības saglabāšanai
piemērotāko redakciju.
3. J. Kursiša iepazīstina dalībniekus par tuvākajiem pasākumiem Siguldas novadā:
•

21.septembrī notiks Siguldas novada plānošanas hakatons “Radi nākotnes novadu”
kultūras centrā “Siguldas devons”. Plānošanas hakatons ir izaicinošs formāts, kas
apvieno pilsētplānošanas, sadarbības un jaunāko tehnoloģiju aspektus.
Hakatona laikā komandu dalībnieki veidos savus pievilcīgos, inovatīvos
risinājumus Siguldas novada teritoriju un objektu attīstībai 10 stundu garumā.
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Ideju maratonā tiks meklēts labākais risinājums un funkcionālais pielietojums
pašvaldībai piederošo objektu un teritoriju attīstīšanai novadu veidojošajos pagastos,
kopā plānojot ilgtspējīgu vidi iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām.
Hakatonā izvirzītie pētāmie pašvaldības īpašumā esošie objekti:
✓ Dārzkopības ciemats Egļupe Allažu un Inčukalna pagastā;
✓ Lēdurgas vēsturiskais centrs;
✓ Turaidas pamatskola Krimuldas pagastā;
✓ Mālpils tehnikums Pils ielā 14, Mālpilī;
✓ Mālpils biroja ēka Nākotnes ielā 1, Mālpilī.
•

24.septembrī ikviens aicināts apmeklēt jau par tradīciju kļuvušos Zelta rudens
karalistes svētkus, kur dažādās aktivitātēs varēs iesaistīties gan liels, gan mazs.
Visas dienas garumā Siguldas pils kvartālā norisināsies dažādas aktivitātes un
meistardarbnīcas, dizaina, amatnieku un mājražotāju tirgus. Par garšīgu svētku
atmosfēru rūpēsies “Rudens Street Food” dalībnieki, savukārt vakarā notiks mūziķa
Ivo Fomina un grupas “Pērkons” koncerts.

•

1.oktobrī tiek rīkots Siguldas novada diena Kalnciema kvartālā, lai iepazīstinātu ar sava
novada meistariem, produktiem, un iespējām. Kalnciema kvartāla dienas programmā
paredzētas radošās darbnīcas, kultūras aktivitātes.

•

Uzņēmējdarbības atbalstam uzsācis darbību “Zaļais koridors”.

Lai paātrinātu procesu norisi saistībā ar būvniecības, nekustamā īpašuma attīstības un
investīciju jautājumiem, Siguldas novada pašvaldības “Siguldas Attīstības aģentūras”
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts ar 2022.gada septembri uzsāk jaunizveidotā moduļa “Zaļais
koridors” darbību.
Uzņēmējdarbības un teritorijas attīstības projektu vadītāja pārziņā būs ikdienas darbs,
konsultējot uzņēmējus, investorus un attīstītājus visdažādākajos jautājumos:
✓ būvniecības un teritorijas attīstības jautājumos;
✓ dokumentu aprite starp investoru un attīstītāju, un Būvniecības kontroles pārvaldi,
Būvvaldi, Teritorijas attīstības pārvaldi un citām pašvaldības struktūrvienībām;
✓ atbalsts un konsultācijas
uzņēmējdarbībai būtisku projektu virzībai, procesu
pārraudzīšanai un paātrināšanai Būvniecības kontroles pārvaldē, Teritorijas attīstības
pārvaldē un citās struktūrvienībās;
✓ investoriem un attīstītājiem nepieciešamais atbalsts būvniecības, attīstības un
teritorijas attīstības dokumentācijas sagatavošanā un apritē;
✓ informācija par būvatļauju saņemšanas kārtību un to virzību; ēku un būvju
pieņemšanu ekspluatācijā; vizuālās identitātes jautājumiem; reklāmas izvietošanas
iespējām; vides pieejamības jautājumiem; rīcību gadījumos ar avārijas stāvoklī esošām
ēkām;
✓ atbalsts klientiem informācijas ievadīšanai BIS sistēmā u.c.
4. Noslēgumā notiek diskusija ar Būvvaldes pārstāvjiem par ātrāku darba procesu izstrādi.
Padome ierosina Būvvaldei pieņemt papildus darba resursus, lai ātrāk un efektīvāk
Būvvalde virzītu uzņēmēju aktuālos jautājumus.
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SĒDE SLĒGTA: plkst. 18:30
PIELIKUMI:
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes prezentācija.

SĒDI VADĪJA:

J.Kursiša

SĒDI PROTOKOLĒJA:

D.S.Zariņa-Vandere
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