ALOJAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2017.gada 1. martā

Alojā

Nr. 2/2017

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:00
Sēdi vada:
Inga Možvillo, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē:
Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada komercdarbības speciāliste
Sēdē piedalās:
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
1. SIA “AD celtnieks”, Didzis Dubra;
2. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
3. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars;
4. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs;
5. SIA “JVA Baltic”, Jolanta Apiņa
6. Z/s “Melderi”, Ziedīte Jirgensone
7. SIA”MKM grupa”, Kristīne Brūvere;
8. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
9. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
10. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
11. Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka;
12. Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne;
13. Alojas novada domes finansiste Mudīte Treimane;
14. Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
15. Alojas novada domes deputāts Valdis Bārda;
16. SIA “Tēraudiņi”, Valdis Možvillo;
17. Alojas novada iedzīvotājs Andrejs Lācis.
Darba kārtība:
1. Alojas novada domes 2017. gada budžets – Alojas novada domes finansiste Mudīte
Treimane;
2. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes Attīstības
nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
3. Alojas novada uzņēmēju diena – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane
Lapšāne-Celma;
4. Informācija par projekta aktualitātēm, projektu sagatavošanu, SIA “Konso” vadītājas un
projektu ekspertes plānotās konsultācijas (martā) – Uzņēmēju konsultatīvas padomes
priekšsēdētāja Inga Možvillo;
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5. LVMI “Silava” “Meža programmas 2017” seminārs martā - Alojas novada
komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
6. Citi jautājumi:
 Nākamās sēdes laiks un vieta.
1. Alojas novada domes 2017.gada budžets
 Alojas novada domes finansiste Mudīte Treimane īsi iepazīstina ar sevi un savu darbu.
Naudas līdzekļu atlikums uz 2017. gadu 437 tūkst., iepriekšējā gadā bija 1,7 milj. 2017. gadā,
atskaitot mērķa finansējumus, no 437 tūkst. palika aptuveni 415 tūkst. Izveidojies uzkrājums ~
100 tūkst. no iepriekšējo gadu pārdotajiem nekustamiem īpašumiem, šo naudu paredzēts tērēt,
saskaņā ar domes lēmumu, nopietnākiem mērķiem, nevis ikdienas vajadzību apmierināšanai.
Iedzīvotāju sapulcēs tika runāts par domes izvirzītajām prioritātēm: ES projekti, ceļu uzturēšana
un izglītības iestādes, veidojot budžetu radās prioritātes bez kurām nevarētu realizēt šīs
minētās. Kredītsaistības, kas uz pārējo pašvaldību fona ir diezgan iespaidīgas, uz gada sākumu
noslēgti 45 aizņēmuma līgumi. 2017. gadā pamatsummas atmaksai tiks tērēti 411 tūkst., ~ 50
tūkst. % maksājumi un apkalpošanas izdevumi. Kredītgroza apmērs 2017. gadā 450 tūkst., kas
sastāda ~ 11,3%, atļautais saistību apmērs līdz 20%.
 M. Siktārs interesējas vai kredītgrozs tiks papildināts? M. Treimane atbild, ka to ir grūti
pateikt, kamēr nav redzējusi domes lēmumus.
 A. Bondars interesē vai jau tagad nav zināmi plānotie aizdevumi? M. Treimane atbild,
ka ir noslēgti aizdevuma līgumi, Staiceles tilta remontam, grants ceļu projektēšanai, kur tiks
saņemts valsts finansējums, līdzfinansējums pārvietojamās skatuves iegādei un Audēju ielas
Staicelē pārbūve.
 M. Siktāram interesē neapmaksātā kredīta summa? M. Treimane min, ka tie ir 5,6 milj.
 D. Vilne informē, ka domes sēdē tika apstiprināts iepirkumu plāns ar vairāk nekā 30
pozīcijām, kur ir saimnieciskie iepirkumi, kā arī projektiem. D. Vilne P. Lielmanim lūgusi
sarēķināt projekta izmaksas, lai zinātu vai būs jāņem priekšfinansējums.
 A. Bondars interesējas vai budžetā ir paredzētas būvniecības izmaksas. D. Vilne
skaidro, ka šādas izmaksas nav paredzētas.
 N. Minalto jautā domes priekšsēdētājai par nekustamā īpašuma nodokli, pagaidām
valsts ir uzlikusi 10% ierobežojumu, bet kas notiks, ja tiks vērtēts pēc kadastrālas vērtības? D.
Vilne atbild, ka jāskatās kāds būs valdības lēmums, tad pašvaldība skatīs šo jautājumu.
 I. Možvillo vēlas noskaidrot vai šogad atkal būs Biznesa ideju konkurss komercdarbības
uzsākšanai Alojas novadā? D. Vilne atbild, ka šim konkursam paredzēti 2500 eiro, viena
pretendenta atbalstīšanai. Ja sekmēsies Limbažu slimnīcas kapitāldaļu atsavināšana, tad varētu
izsludināt konkursa 2. kārtu, bet par to vēl lems. Kā arī paredzēts NVO projektā atbalstīt 5
projektus, katram projektam iespēja saņemt 500 eiro.
 D. Vilne informē, ka būs tikšanās ar Alojas novada saimniekserviss bijušo, esošo un
jauno valdes priekšsēdētāju, lai pārskatītu tarifus, marta sēdē tiks pieņemts lēmums par tarifu
apstiprināšanu. I. Možvillo min, ka uz kādu no nākamām sēdēm nepieciešams uzaicināt Alojas
novada saimniekserviss valdes priekšsēdētāju, lai saņemtu informāciju un uzdotu jautājumus
par tarifu izmaiņām.
 I. Caune interesējas pie kā ir jāvēršas, lai noskaidrotu jautājumu par ielu apgaismojumu
diennakts tumšajās stundās Alojas pilsētā. D. Vilne atbild, ka ir pieņemti noteikumi, kā arī
runājusi ar pārvaldniekiem par šo tēmu. V. Bārda un D. Vilne iesaka iesniegt Alojas novada
domē rakstisku iesniegumu.
 N. Minalto interesējas par mobilo telefonu limitiem domes darbiniekiem un iestāžu
vadītājiem. N. Minalto vēlas noskaidrot vai autobusu šoferiem, kuri ikdienā brauc pa Latviju
un ārpus Latvijas, nav vajadzīgs mobilais telefons? M. Treimane atbild, ka par šo lietu
jāpadomā, jo ar šoferiem ir nepieciešams sazināties, ja šoferis ir kādā izbraucienā. D. Vilne min,
ka jo šoferi ar šādu jautājumu nav vērsušies pie domes vadības.
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2.

Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes
 Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē par Alojas
novada domes iepirkumu plānu.
 Grants ceļu tehniskā projekta nodošanas termiņš kavējas.
 Audēju ielas projekts Staicelē, prognozes, ka tas varētu notikt martā, bet ir jārisina
īpašumtiesību jautājums, tagad prognozes, ka tas varētu notikt jūnijā.
 Leader projekti, kurā tiks iesniegti četri pašvaldības projekti no kuriem divi projekti no
pirmās kārtas: Alojas novada sporta halles akustikas uzlabošanas projekts, interaktīvā dārza
izveide pie Alojas Ausekļa vidusskolas, kā arī no jauna sagatavotie projekti: Alojas un Staiceles
kapu digitalizācija un Puikules muižas projekts – iekārtot tradīciju telpu, attīstīt Puikules muižas
tūrisma piedāvājumu. Pēc Domes sēdes būs skaidrs vai tiks sagatavots vēl kāds projekts, tagad
ir doma par ”Salas” 3D video uzņemšanas projektu.
 Ir saņemti iesniegumi no biedrībām, Alojas novada pašvaldība ir lēmusi atbalstīt vienu
no šiem projektiem – fotografēšanas biedrība “Laiks” ir lūgusi līdzfinansējumu inventāra un
darbības pilnveidošanas atbalstā.
 Informācija par Leader projektiem, kuri ir sākti realizēt, kuri tika iesniegti 2016. gadā:
Pārvietojamā skatuves projekts, skatuve ir piegādāta un atrodas pašvaldības telpās. BSAC
“Zīles” telpās Ozolmuižā, paredzēts pārbūvēt dušas un tualetes telpas, kā arī uzstādīt āra
trenažierus, šis projekts ir projektēšanas stadijā.
 Baznīcas ielā 4a paredzēts sakārtot skvēru, kurā pārvest un uzstādīt K. Zāles gatavoto
pieminekli.
3. Alojas novada uzņēmēju diena
Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma informē uzņēmējus, ka
uzņēmēju diena notiks 22. aprīlī. Ir izveidota rīcības grupa, kura tiekas regulāri tiekas, lai
pārrunātu Alojas novada uzņēmēju dienu organizēšanu. Pašlaik tiek apspriests jautājums par
iespējamām uzņēmēju nominācijām, plānots tās izveidot tādas, lai atšķirtos no iepriekšējiem
gadiem, lai uzņēmējiem, kuri apbalvojumu iepriekš nav saņēmuši, būtu iespēja to saņemt šajā
gadā. Z. Lapšāne-Celma jautā vai ir iesūtīti kādi priekšlikumi, I. Možvillo informē, ka saņemtas
tikai A. Lāča idejas. A. Bondars min, ka gribētu redzēt iepriekšējo uzņēmēju dienu nominācijas,
Z. Lapšāne-Celma sola izsūtīt uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem. I. Možvillo jautā kā
notiek uzņēmēju informēšana. Z. Lapšāne-Celma informē, ka informācija ievietota sociālajos
tīklos, kā arī izsūtīta uzņēmējiem. I. Možvillo iesaka ar uzņēmējiem sazināties telefoniski vai
aizbraukt privāti, Z. Lapšāne-Celma šo priekšlikumu akceptē.
V. Bārda iebilst un atzīmē, ka par Alojas novada uzņēmēju dienas datumu vajadzēja plašāk
debatēt. Z. Lapšāne-Celma min, ka ar visiem saskaņot nav iespējams un, ka nekad nebūs tā, ka
visiem konkrētais laiks derēs. D. Vilne papildina, ka visu nosaka mūsu attieksme pret
pasākumu, ja cilvēks ir ieinteresēts, tad uzņēmēji un pašvaldības darbinieki kopā strādā, lai
pasākums būtu izdevies. D. Vilne aicina uzņēmējus iesaistīties.
4.
Informācija par projekta aktualitātēm, projektu sagatavošanu, SIA “Konso”
vadītājas un projektu ekspertes plānotās konsultācijas (martā)
Uzņēmēju konsultatīvas padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo informē uzņēmēju
konsultatīvās padomes sēdes locekļus, ka SIA “Konso” vadītāja I. Kulitāne ir piedāvājusi 29.
martā, ierasties uz uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi un lekciju veidā informēt uzņēmējus
par projektu pieteikumu sagatavošanu, cenu aptaujām, informācijas iegūšanu u.tml.
5.
LVMI “Silava” “Meža programmas 2017” seminārs martā
Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma informē uzņēmējus, ka 24.
martā tiek organizēts seminārs “Meža programmas 2017” ietvaros.
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6.
Nākamās sēde notiks 29. martā plkst. 16:00 Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēka “Sala”
telpās.
Sēde slēgta plkst. 18:10
Sēdi vadīja:

Inga Možvillo

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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