ALOJAS NOVADA
UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2016.gada 18. aprīlī

Alojā

Nr. 4/2016

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:00
Sēdi vada:
Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē:
Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste
Sēdē piedalās:
1. Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
2. Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
3. Alojas novada deputāts, uzņēmējs Modris Minalto
4. Alojas novada deputāts, uzņēmējs Valdis Možvillo
5. Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš
6. SIA “DK Apsītes” īpašnieks Dainis Kreišmanis
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
7. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
8. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
9. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs;
10. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
11. SIA”MKM grupa”, Kristīne Brūvere;
12. Z/S” Melderi”, Ziedīte Jirgensone;
13. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars
14. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
15. Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka
Darba kārtība:
1.
Puikules kopienas centra “Puikules muiža” apskate – vadītāja Monta Meldere
2.
Darba grupa par zemes nomu – Alojas novada domes Nekustamo īpašumu
speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka (Piedalās Valdis Možvillo, Modris Minalto, Dainis
Kreišmanis);
3.
Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda;
4.
Informācija par semināru “E-iespējas pašvaldībās” 29.aprīlī Alojā – Alojas novada
domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
5.
Alojas novada Preču un pakalpojumu zīmes lietošana un popularizēšana – Alojas
novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
6.
Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. – Alojas
novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
7. Citi jautājumi:
b) Nākamā sēdes laiks un vieta.
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Puikules kopienas centra “Puikules muiža” apskate
Uzņēmēju konsultatīvās sēdes apmeklētāji devās ekskursijā pa Puikules kopienas
centru “Puikules muiža”. Puikules kopienas centra “Puikules muiža” vadītāja M.Meldere
pastāstīja par centra darbību, par to, kas šajā centrā ikdienā notiek, par dažāda veda
aktivitātēm, kādi ir nākotnes plāni, centram iesaistoties dažādās aktivitātēs un rīkojot
pasākumus.
1.

2.

Darba grupa par zemes nomu
Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste G.Meļķe-Kažoka informē, ka
izveidotā darba grupa par zemes nomu, tās sastāvā Alojas novada deputāti un uzņēmēji
V.Možvillo un M.Minalto, uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi K.Brūvere un
N.Minalto, kā arī uzņēmējs D.Kreišmanis, tikās pirms uzņēmēju konsultatīvās padomes
sēdes, lai runātu par dažādiem jautājumiem un noteikumu grozījumiem. Izskanēja
priekšlikums, ka platība personīgām palīgsaimniecībām, kuru neliek uz izsoli, iepriekš
bijusi 0,5 ha, platību palielināt uz 1 ha. M.Minalto izsakās, ka 0,5 ha ir pārāk maza platība,
lai liktu uz izsoli.
Ja līdz šim teritorijas, kuras aizaugušas ar krūmiem, iznomā uz 5 gadiem, izsaka
palielināt termiņu uz 10 gadiem. V.Možvillo vēlas noskaidrot, kurš vērtēs, ka šīs teritorijas
ir aizaugušas? M.Minalto izsakās, ka zemei jābūt labā l/s stāvoklī. Z.Jirgensone paskaidro,
ka 50 atsevišķi augoši koki var būt, lai zeme skaitītos labā l/s stāvoklī.
I.Caune ierosina, ka darba grupa varētu savākties kopā vēlreiz, lai izrunātu šos
jautājumus, klātesošie šo domu noraida.
I.Caune ierosina nobalsot par šiem grozījumiem, punktu par zemes nomas termiņa
palielinājumu atbalsta visi, bet punktā par personīgās palīgsaimniecības zemes izsoles
jautājumu 1 PAR 5 PRET, 3 ATTURĀS.
3. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā
Alojas novada domes priekšsēdētājs V.Bārda informē klātesošos par to, kas noticis
Alojas novada pašvaldībā kopš iepriekšējās konsultatīvās padomes sēdes.
 Notikusi SIA “ZAAO” un SIA „Alojas novada Saimniekserviss” gada pārskatu
apstiprināšana;
 Tikšanās par mājokļu siltināšanu, par projektu iesniegšanu saistībā ar šo;
 Tikšanās ar ViA pasniedzējiem un rektoru Alojas Ausekļa vidusskolā, tikšanās
mērķis – sadarbības slēgšana ar augstskolu, ne tikai Alojas novada pašvaldībai, bet
arī Burtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas novada pašvaldībām;
 Apmeklēta Rīgas Plānošanas reģiona sanāksme par biznesa inkubatoriem;
 No 1. – 8.aprīlim domes un uzņēmēju pārstāvju delegācija devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Holandi, delegācijas sastāvā Alojas novada domes
priekšsēdētājs V.Bārda, izglītības speciālisti I.Mētriņa, I.Konrāde, uzņēmēji
A.Bondars, I.Mauriņa-Kaļva, V.Možvillo. Brauciena mērķis saistīts ar Izglītības
koncepciju par papildus sporta stundas ieviešanu novada skolās, apmācot bērnus
peldētprasmē, nākotnē izbūvējot peldbaseinu Alojas novadā.
 Norvēģu delegācijas uzņemšana Alojas novadā, notika pieredzes apmaiņas sarunas
prezentējot abas pašvaldības, kā arī ekskursija pa Alojas novadu;
 Alojas novada pašvaldības un biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” kopīgi rīkotā
sapulce;
 Ir notikuši dažāda veida semināri Alojas novadā;
 Tikšanās ar SWED bankas pārstāvjiem par iespējām Alojas novadā, kā arī iespēju
par uzņēmēju informēšanu par SWED bankas pakalpojumiem;
 Tikšanās ar futbola federācijas pārstāvjiem.
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Informācija par semināru “E-iespējas pašvaldībās”
Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma informē
klātesošos par semināru “E-iespējas pašvaldībās” 29.aprīlī Alojā. I.Caune liek vērst
uzmanību, ka zem nosaukuma “E-iespējas pašvaldībās” ir apvienotas vairākas interesantas
tēmas, kas būtu noderīgas.
3.

Alojas novada Preču un pakalpojumu zīmes lietošana un popularizēšana
Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma informē
uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļus par preču un pakalpojumu zīmes “Alojas novadā
Labi darīts” lietošanu un popularizēšanu. Z.Lapšāne-Celma vēlas uzzināt uzņēmēju
viedokli par šīs zīmes virzību. A.Bondars izsakās, ka šim procesam ir jābūt vienkāršam un
viegli pieejamam, aptaujājot uzņēmējus par iespējamo zīmes formātu, kā arī iespēju kopā
apvienojoties izgatavojot šo zīmi pēc iespējas izdevīgāk. I.Caune izsakās, ka labprāt zīmi
lietotu, bet vēlētos to darīt pēc iespējas vienkāršāk, jau piedāvājot konkrētus lietošanas
variantus.
4.

Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1.
Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē uzņēmēju
konsultatīvās padomes sēdes locekļus, ka ir saņēmis labas ziņas šajā jautājumā.
P.Lielmanis sagatavojis precizējumu projektam, kas jānosūta, bet gaida uzaicinājumu
sagatavot pilno projekta pieteikumu, kas būtu jāizdara līdz šā gada beigām. P.Lielmanis
atgādina, ka šī projekta ietvaros paredzēta Audēju ielas pārbūve Staicelē 940 metru
garumā. Izmaksās ietilpst seguma maiņa, izbūvējot asfaltu, ierīkojot gājēju ietvi vienā ielas
pusē, apgaismojuma un lietus ūdens kanalizācija, komunikācijas, kas atrodas zem ielas,
kuras var tikt skartas izbūvējot ielu.
5.

Citi jautājumi:
a) Informācijas patiesuma pārbaudīšana par Puikules muižas pārdošanu
Z.Jirgensone uzdod jautājumu V.Bārdam par Puikules muižu, vai to ir plānots pārdot?
V.Bārda noliedz šīs informācijas patiesumu, Puikules muiža netiek pārdota.
6.

b) Notiek LEADER projektu pieteikumu gatavošana un iesniegšana Vidzemes
lauku partnerībā “Brasla”
P.Lielmanis informē, ka tiek gatavots projekta pieteikums “Eksporta uzsākšanas
darbnīca Alojas novadā”, projekta ietvaros paredzētas uzņēmēju apmācības ilgākā periodā.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi vienprātīgi atbalsta šī projekta pieteikuma
iesniegšanu.
c) Nākamā sēdes laiks un vieta:
Uzņēmēju konsultatīvā padome izlēma, ka nākamā sēde notiks Ozolmuižā BSAC
“Zīles” 26.maijā plkst. 15:00
Sēde slēgta plkst. 19:00
Sēdi vadīja:

Ilze Caune

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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