ALOJAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2015.gada 28.septembrī

Alojā

Nr 9/2015

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:0o
Sēdi vada:

Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Sēdi protokolē:

Baiba Birzgale, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste

Sēdē piedalās:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
Alojas novada domes izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš;
Alojas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce
Alojas novada domes izglītības speciāliste Ilze Kapmale;
Alojas novada domes deputāte, uzņēmēja Inga Mauriņa- Kaļva
Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
7. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
8. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
9. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs;
10. SIA “ Draugu dārzs”, Alvis Bondars;
11. Z/S “ Saldo I. M”, Inga Možvillo.
12. SIA “AD celtnieks” Didzis Dubra;
13. SIA”MKM grupa” Kristīne Brūvere
14. Z/S”Melderi” Ziedīte Jirgensone
15. SIA “JVA Baltic”Jolanta Apiņa
16. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis ;
17. Alojas novada domes Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniece Gunita Melķe - Kažoka
Darba kārtība:
1.Izglītības stratēģija, pašreizējā situācija izglītības jomā Alojas novadā u.c. jautājumi;
2.Informācija par Alojas novada domes darbiniekiem un atalgojumu sadalījumā pa gadiem;
3.Atlases kritēriji pašvaldības grants ceļiem;
4.Atskaite par iepriekšējiem lēmumiem un priekšlikumiem;
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5.Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā;
6.Par Alojas novada logo, video;
7.Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma korekcijas;
8.Par Alojas novada preču zīmes nolikumu;
9.u.c. jautājumi un ierosinājumi.
1. Izglītības stratēģija, pašreizējā situācija izglītības jomā Alojas novadā u.c. jautājumi;
I.Kapmale savā prezentācijā skaidro situāciju izglītības jomā Alojas novadā, tiek aplūkota Vispārējā
izglītība, Profesionālās ievirzes izglītība. I. Kapmale rāda izglītojamo skaitu gan PII, vispārējā
izglītībā, profesionālās ievirzes izglītībā. Tāpat tiek stāstīts par skolēnu sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, CE rezultātiem. I. Kapmale sniedz ieskatu izglītības stratēģijā, kuras mērķis ir
kvalitatīva, konkurētspējīga un visiem pieejama izglītība mūsdienu prasībām atbilstošā mācību vidē.
Tiek skaidrotas gan pirmskolas izglītības, gan vispārējās izglītības, gan interešu izglītības, gan
profesionālās izglītības stiprās puses, gan vājās puses, kā arī nākotnes ieceres. I. Možvillo jautā kādēļ
Alojas bērniem nav pieejama pagarinātā dienas skola, kāpēc tā ir tikai skolēniem, kas brauc uz Aloju
mācīties.
B.
Birzgale
apņemas
šo
jautājumu
noskaidrot.
Uzņēmēju padome pieņem informāciju zināšanai.
2. Informācija par Alojas novada domes darbiniekiem un atalgojumu sadalījumā pa gadiem;
M. Kļaviņš skaidro Alojas novada pašvaldības administrācijas amata vienību skaitu periodā no 2008.
gada līdz 2015. gada rudenim, sadalījumā pa gadiem arī atalgojuma izmaksu salīdzinājumu dalījumā
pa gadiem. M. Kļaviņa skaidro cik vakances ir nākušas klāt un cik amati ir pārsaukti un samazinātai.
Kopumā no 2008. gada līdz 2015. gada 28. septembrim darbinieku skaits administrācijā palielinājies
no 28 –līdz 31 cilvēkam. M. Kļaviņš informē, ka iedzīvotāju sapulcēs šī informācija tiks vēl
pilnveidota un iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar situāciju šajā jomā. Uzņēmēji pieņem informāciju
zināšanai novērtējot, ka administrācijas darbinieku skaits ir pieaudzis salīdzinoši minimāli,
neskatoties uz darba apjomu, kas šo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis, to ietekmēja
likumdošana u.c. aspekti.
3. Atlases kritēriji pašvaldības grants ceļiem;
P. Lielmanis skaidro Atlases kritērijus pašvaldības grants ceļu sarindošanai pēc 18.08.2015. MK
noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā” prasībām. P. Lielmanis skaidro, ka kritēriju prioritātei jābūt lauksaimniecisko produktu
ražošanai un pārstrādei, šeit runa iet par grants ceļiem pagastos, kas palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību.
Drīkst arī asfaltēt ceļus, tomēr attiecināmās izmaksas neskar melno segumu. Uzņēmēji diskutē par
šiem kritērijiem, kur galvenie atlases kritēriji, zem kuriem seko apakškritēriji ir 1. Uzņēmējdarbība
80% punktu un 2. Apdzīvotība 20 % punktu. P. Lielmanis skaidro, ka kritērijiem jāgūst obligāts
atbalsts no Uzņēmēju konsultatīvās padomes. Uzņēmēji diskutē par piedāvātajiem kritērijiem un
punktu skaitu. Uzņēmēju konsultatīvā padome nolemj piedāvāt izvērtēt iespēju papildināt
punktu, kas attiecas uz piena lopkopības saimniecībām, kā arī palielināt punktu skaitu
uzņēmējdarbības kritērijiem. P. Lielmanim tiek uzdots sagatavot karti ar Alojas novada ceļiem
uz 22. oktobra sēdi.
4. Atskaite par iepriekšējiem lēmumiem un priekšlikumiem;
a)P. Lielmanim jāizvērtē iespējas konkursa nolikumā mainīt un papildināt punktus ar
priekšlikumiem.
Jautājums ir atrisināts tā, ka domes lēmumā noteikts, ka iesniedzamo projektu realizācija
pieļaujama līdz 31.05.2016. Konkursa nolikumu plānots pilnveidot 2016.gada sākumā – reizē ar
jaunā konkursa izsludināšanu, jo līdz tam jāizdara secinājumi par šo gadu,. Lai pārrunātu šo
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jautājumu un citas NVO aktualitātes plānots šogad rīkot NVO pēcpusdienu ar ieviesto projektu
prezentācijām un diskusijām par turpmāko.
b)Uzņēmēju padome diskutē par nozarēm, kurās Alojas novadā investīcijas būtu
visvēlamākās, tiek definētas: kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. Uzņēmēju padome
iesaka izvērtēt iespēju definētās nozares papildināt ar rūpniecisko ražošanu.
B. Birzgale informē, ka 13.oktobrī ir ieplānota līguma slēgšana ar LIAA, tad arī noskaidros, kādas
ir iespējas papildināt ar šo nozari.
c) NĪ speciālistei Gunitai Meļķei – Kažokai tiek uzdots izskatīt iespēju samazināt NĪ nodokļa
pieaugumu nākamam gadam Alojas novadā un sagatavot skaitlisko skaidrojumu cik ir
lauksaimniecības zeme Alojas novadā, cik tagad maksā NĪ nodokli, par cik paredzēts
pieaugums nākamgad NĪ nodoklim, cik būs jāmaksā jau nākamā gadā.
30. jautājums Namejs V. Bārda min, ka visticamāk būs pieaugums par 10 % nevis pa 20 %, kā
bija paredzēts iepriekš. G. Meļķe – Kažoka min, ka pieaugums paredzēts tikai lauksaimniecības
zemēm, kā arī sniedz skaitlisko skaidrojumu, par iespējamajām izmaiņām maksājumos. G. Meļķe
– Kažoka informē, ka MK noteikumi nosaka, ka tiem, kas neapstrādā lauksaimniecības zemi
nodoklis ir jāmaksā lielāks, tāpat arī informē, ka tiek apstiprināts lēmumprojekts pēc Uzņēmēju
konsultatīvās padomes ierosinājuma noteikt Nī nodokļu atlaides 1.un.2. grupas invalīdiem.
d)B. Birzgale apņemas uzdot jautājumu I. Matvejevai un noskaidrot, kādas darbības
plānots veikt, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Vilzēnos. D. Dubra pievieno B. Birzgalei
fotogrāfiju. (Tiek pievienota fotogrāfija jauns filtrs un filtrs pēc trīs dienām)
I. Matvejeva līdz sēdei vēl nebija sniegusi atbildi.
e)pie Vilzēnu bērnudārza izvērtēt iespēju ierīkot guļošos policistus - pirms kultūras nama un
aiz bērnudārza, tas uzlabotu drošību attiecīgajā teritorijā, jo ļoti daudzi autovadītāji šajā
posmā pārsniedz ātruma ierobežojumus, tādējādi apdraudot bērnus un citus cilvēkus.
-A. Ozols sazinājās ar Latvijas valsts ceļiem. Uzraudzības šefs Māris Tams apgalvo, ka uz viņu
ceļiem pašvaldība pati ceļu policistus nedrīkst likt. Lai to darītu LVC ir nepieciešams iesniegums,
arī no Uzņēmēju padomes. Šajā gadā tas jebkurā gadījumā nav iespējams. Uzņēmēju padome
nolemj sagatavot un parakstīt iesniegumu LVC ar lūgumu izvērtēt iespēju Vilzēnos izbūvēt
“guļošos” policistus.
f) Tiek rosināts izvērtēt iespēju aplikt ap sētu ap laukumu Vilzēnos vai gar kultūras nama
pusi, - Arvīds Ozols min, ka vienīgais , ko viņš var uzlikt tas ir šlagbaumu, bet tas neatrisinās
galveno problēmu. Pašvaldības policijas neizdarību.
g) Vēstule Pašvaldības policistam M.Lilenblatam :
Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padomē ir saņemtas vairākas sūdzības par
Pašvaldības policijas darbu. Uzņēmēju konsultatīvai padomei radās jautājumi uz kuriem tie
vēlas saņemt atbildi līdz 28.09. Kāds ir Alojas novada pašvaldības policijas darba laiks? Kā
arī lūdz M. Lilenblatam paskaidrot kādos gadījumos viņam ir uz iedzīvotāju zvaniem
jāreaģē un jāpalīdz. Tāpat tiek lūgts Pašvaldības policijai biežāk paviesoties Vilzēnos, kur
dzēruši šoferi nav retums- tie brauc arī par sporta laukumu apdraudot tur esošos bērnus un
jauniešus.
L. Lilenblata atbilde:
Atbildot uz Jūsu jautājumiem daru Jums zināmu, ka
3

1. Alojas novada pašvaldības policija strādā pēc normālā darba laika, 40.stundas nedēļā, ja
pašvaldības teritorijā notiek pasākumi, sestdienās, svētdienās, ar novada domes izpilddirektora
rīkojumu pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību pasākumu laikā;
2. Ir jāreaģē uz visiem iedzīvotāju zvaniem, jāpalīdz ir gadījumos, kas skar pašvaldības policijas
kompetenci, D.Dubras gadījumā tika izskaidrots viss kas viņam šai gadījumā ir jādara, ir jāvēršas
Valsts policijā, jo ceļa negadījumus izskata Valsts policija, minētajā datumā nebija iespējams
izbraukt uz Vilzēniem nebija iespējams izbraukt, jo bija brīvdiena un es neatrados novada
teritorijā.
3. ir apzināti autovadītāji, kas ir atradušies uz sporta laukuma, un izvestas pārrunas. Vilzēnos es
ierodos gandrīz katru dienu, nenoteiktos laikos.
5. Ar aktuāliem jautājumiem Namejā, Uzņēmēju konsultatīvā padome iepazinusies un
pieņēmusi zināšanai.
6. B. Birzgale informē, ka ir apstiprināts 29.septembra domes sēdē Alojas novada logo. Informē, ka ir
uzfilmēts novada video no gaisa, notiek video prezentācija.
7. B. Birzgale informē, ka 29. septembra domes sēdē tika apstiprināts Alojas novada Uzņēmēju
konsultatīvās padomes nolikums, tiek vērsta uzmanība uz punktiem 3.1.5. , kas papildināts ar
nosacījumu, ak ir tiesības paust ir oficiālu informācija; 3.2.1. kas papildināts ar nosacījumu
informāciju par pieņemtajiem lēmumiem pienākums paust 1x ceturksnī.
8. Informācija par preču zīmi. B. Birzgale iepazīstina Uzņēmēju padomi ar sagatavoto Preču zīmes
nolikumu un lūdz paust viedokli par Alojas novada preču zīmes saukli. Diskusijas rezultātā tiek
nolemts, ka padomes locekļi uz 22. oktobra sēdi sagatavos savu Preču zīmes saukļa variantu.
9. B. Birzgale informē uzņēmējus par LPS vēstuli, kurā tiek lūgts apzināt situāciju pašvaldībās par
esošo lauksaimnieku gatavību dot darbu patvēruma meklētājiem, kā arī apzināt pašvaldības iespējas
nodrošināt ar dzīves vietu. Uzņēmēju padome pagaidām pieņem informāciju zināšanai.
10. Uzņēmēji nosaka nākamās sēdes laiku 22. oktobris plst.16:00. Vienojas par sēdes vietu noteikt
PII “Auseklītis” filiālē Vilzēnos.
Lēmums Nr. 1.
Uzņēmēju konsultatīvā padome nolemj piedāvāt izvērtēt iespēju papildināt punktu, kas attiecas
uz piena lopkopības saimniecībām, kā arī palielināt punktu skaitu uzņēmējdarbības
kritērijiem, kas iekļauti pašvaldību grants ceļu vērtēšanas kritērijos.
Lēmums Nr.2
Tiek nolemts, ka uz 22. oktobra Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi locekļi sagatavos savu
Preču zīmes saukļa variantu.
Lēmums Nr. 3.
Uzņēmēju padome nolemj sagatavot un parakstīt iesniegumu LVC ar lūgumu izvērtēt iespēju
Vilzēnos izbūvēt “guļošos” policistus.
Sēde slēgta 19:30
Sēdi vadīja:

Ilze Caune
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Sēdi protokolēja:

Baiba Birzgale
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