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UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2017.gada 10. janvārī
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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:00
Sēdi vada:
Inga Možvillo, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē:
Elīna Rulle, Alojas novada domes projektu vadītāja asistente
Sēdē piedalās:
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
1. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
2. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
3. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs;
4. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars;
5. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
6. SIA”MKM grupa” Kristīne Brūvere;
7. Z/s “Melderi”, Ziedīte Jirgensone
8. SIA “JVA Baltic”, Jolanta Apiņa
9. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
10. Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka;
11. Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne;
12. Alojas novada domes projektu vadītāja asistente Elīna Rulle ;
13. Alojas novada domes deputāts Valdis Bārda;
14. Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš.

Darba kārtība:
1. Alojas novada domes 2017.gada budžeta plānošanas aktualitātes – Alojas novada
domes priekšsēdētāja Dace Vilne.
2. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes Attīstības
nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis.
3. Citi jautājumi:
 Nākamās sēdes laiks un vieta.
1. Alojas novada domes 2017.gada budžets
 D. Vilne stāsta, ka nav skaidrs budžeta atlikums, ka budžets vēl tiek veidots. Plānotie
ieņēmumi ir 4,2 miljoni. Plānojas, ka tie būs lielāki, jo sākotnēji līdzekļu atlikums bija 270
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tūkst., tas varētu būt lielāks par ~100 tūkst., tad līdzekļu atlikums būtu ~400 tūkst. Kad būs
konkrētāk zināms, tad saliks pa pozīcijām un virzīs budžetu uz apstiprināšanu;
Budžetu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 2043845 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis
– 197949 eiro, dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda – 1163246 eiro. Nauda, ko var
novirzīt funkciju veikšanai - 3,5 milj. eiro pārējā summa ir iezīmētā mērķdotācija, kas ir
pedagogu algas u.c. izdevumi. Kam šī nauda tiek tērēta? Ir plānots, ka 2585326 eiro –
atlīdzība, apkure – 144755 eiro, ūdens un kanalizācija – 35640 eiro, elektrība – 207 256 eiro,
ēku būvju uzturēšana – 183194 eiro, pabalsti – 385740 eiro, aizņēmumu pamatsumma –
411000 eiro, aizdevumu procenti – 36720 eiro. Šīs pozīcijas ir nofiksētas un būtiski
nemainīsies. Budžeta projektā iekļauts: stipendijas, brīvpusdienas, tādā apjomā, kā tas bijis
līdz šim, līdzfinansējums nevalstisko organizāciju projektiem ir iekļauts atbilstoši
apstiprinātiem projektiem, pozīcijas var mainīties, ja būs papildus līdzekļi.
Noritējusi saruna ar sportistu pārstāvjiem, lai pārrunātu cik daudz iespējams piešķirt sporta
vajadzībām. Ir izveidots kopsavilkums par to, cik liela naudas summa ir piešķirta
nevalstiskajām organizācijām un dažādu sporta veidu atbalstam, 2016. gadā dažādas
nevalstiskās organizācijas ir saņēmušas 16458 eiro. Šogad plānots piešķirt finanšu līdzekļus
gan iestādēm, gan sportam, bet līdzekļus nāksies nedaudz samazināt, jo šajā gadā ir mazāks
finanšu līdzekļu atlikums nekā iepriekšējā gadā, kas ir ~300 tūkst. eiro.
A. Bondars interesējas par 2016. gada izpildi, D. Vilne atbild, ka viņai nav datu par to, bet
finanšu un attīstības komitejas sēdē finansiste par to ziņos. A. Bondars jautā par specbudžetu,
ka uz novembra un decembra sākuma izpilde bija 70%. D. Vilne atbild, ka specbudžets, kas
ir ceļu fonds, paliek tādā pašā līmenī kā 2016. gadā.
I. Možvillo jautā vai ir plānots slēgt kādu novada iestādi. D. Vilne noliedz šīs baumas.
I. Možvillo interesē vai ir kādi līdzekļi, kas tiek atvēlēti attīstībai, budžetiem. D. Vilne atbild,
ka pašvaldības Eiropas struktūrfondu finansējums tiks paredzēts no aizņēmuma valsts kasē,
nevalstiskajām organizācijām finanšu līdzekļi nav rezervēti.
A. Bondars interesējas cik ir pašvaldības kredītgrozs? D. Vilne sniedz atbildi, ka tie ir ~11%.
A. Krūmiņš uzņēmējus informē par Alojas novada domes 2017. gada vidējā termiņa budžeta
prioritātēm:
 Izglītības iestāžu ēku remonts mācību vides uzlabošanai, ir pabeigts tehniskais projekts
Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles mūzikas un mākslas skolā. Šī projekta
realizācijai tiks ņemts aizdevums valsts kasē.
 Satiksmes un vides drošība Alojas novadā, pilsētplānošana, transporta kustības drošība,
ugunsdrošība. 3. kārta Staiceles tranzītielai. Šī projekta realizācijai tiks ņemts
aizdevums valsts kasē.
 Audēju ielas projekts ar transformatora apakšstacijas izbūvi. Šī projekta realizācijai tiks
ņemts aizdevums valsts kasē. Ir bijusi darba grupas tikšanās, lai izrunātu tehniskās
lietas. D. Vilne vēlas noskaidrot vai šī projekta ietvaros nebija nepieciešams rīkot
publisko apspriešanu. A. Krūmiņš skaidro, ka to vajadzēja darīt pirms projekta
uzsākšanas, P. Lielmanis to solās noskaidrot.
 Grants ceļi 14 posmi, kur notiek tehnisko projektu izstrāde. Šī projekta realizācijai tiks
ņemts aizdevums valsts kasē.
 Caur nekustamo īpašumu atsavināšanu ir daudzi projekti - Zibens aizsardzības un
ugunsgrēku atklāšanas signalizācijai.
 Speciālā budžeta izlietojumu nosaka pants. Gruntsūdeņu aizsardzības izbūve, sociālai
mājai Ausekļa ielā 3, Alojas bērnu dārzam “Auseklītis”.
 Finanšu instrumentu projekti, ielu apgaismojumu tehnisko projektu izstrāde, kā arī
video kameru uzstādīšana publiskās vietās. Pieminētās pozīcijas, izņemot video kameru
uzstādīšanu, iespējams realizēt ar Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu
2



ietvaros, ko paredz CO2 samazinājums. Šī projekta realizācijai tiks ņemts aizdevums
valsts kasē.
D. Vilne informē uzņēmējus, ka ticis apstiprināts projekts par veloceliņa izbūvi.

2. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes:
 P. Lielmanis informē uzņēmējus, ka ir iesniegta noslēguma atskaite par Salas ieviešanu, ja
viss ir noritējis sekmīgi, pēc pārbaudes rezultātiem tiks saņemti atpakaļ 400 tūks. eiro.
 Pateicoties uzņēmēju padomes ārkārtas sanāksmei un izsūtītajai vēstulei, projekta SAM 3.3.1.
sakarā, rīcība ir nesusi rezultātus.
 Grants ceļu projektēšanu vajadzēja pabeigt janvārī, bet līgums ir pagarināts, jo bija problēmas
ar zemes īpašuma robežām. A. Bondaram rodas jautājums vai visi iezīmētie ceļi tiks būvēti?
P. Lielmanis komentē, tas atkarīgs no iepirkuma fāzes. Z. Jirgensone komentē, ka pārbaudes
laikā tika apsekoti vairāki grants ceļi, bet tagad izskatās, ka tiks remontēti citi ceļi, ne tie, kuri
sākumā tika atzīmēti.
 Ir noslēdzies Kapu apsaimniekošanas iepirkums, lētāko cenu piedāvāja Alojas novada
saimniekserviss, bet šo nācās noraidīt, jo atsevišķās pozīcijās cenas bija nepamatoti lētas, tādēļ
par uzvarētāju tika atzīts SIA “Trīs saujas smilšu”.
 Gaidāmi Teritorijas uzturēšanas iepirkums Alojas un Staiceles pilsētās, bet konkrētāka
informācija būs vēlāk;
 Veloceliņu projekta sagatavošanai būs jāveic stigas atbrīvošana no krūmiem un apaugumiem;
 Veselības veicināšanas projekts tika iesniegts septembrī, bet tagad ir saņemts, ka jāprecizē
vairākas lietas un līdz janvāra otrai pusei jāiesniedz precizējumi, tāpēc šis projekts no janvāra
sākuma netiks uzsākts. A. Bondars vēlas noskaidrot šī projekta būtību. P. Lielmanis skaidro,
ka šis ir veselības veicināšanas projekts, kurš apvieno veselīga dzīvesveida pasākumus,
dažādas sportiskās aktivitātes, projekta finansējums 63 tūkst. eiro uz 3 gadiem;
 “Leader” projektu ieviešana, kur ir atbalstīti 2 pašvaldības projekti – pārvietojamās skatuves
iegāde, kas jāpabeidz līdz februārim un līdz 22. maijam jāievieš Ozolmuižas kopmītņu ēkā
izremontēt dušas un tualetes telpas un uzstādīt āra trenažierus.
3. Citi jautājumi
 “Ēnu dienas 2017” E. Rulle sabiedrisko attiecību speciālistes vārdā lūdz uzņēmējus pieteikt
savas vakances un iesaistīties “Ēnu dienās 2017”. I. Možvillo lūdz informāciju izsūtīt
atkārtoti. Vakanču pieteikšanas termiņš 16. janvāris.
 I. Možvillo ir saņēmusi iesniegumu e-pastā no Alojas pārvaldes p.i. izpildītāja Arvīda Ozola,
tas adresēts uzņēmēju konsultatīvai padomei, ar lūgumu Alojas novada uzņēmējiem rast
iespēju ziedot līdzekļus salūtam, Alojas pilsētas 25 gadu jubilejas pasākumam 4. februārī,
nepieciešamā summa 500 eiro. I. Možvillo komentē, ka uzņēmēju konsultatīvā padome nav
ziedojumu vācēja. A. Bondars uzdod pretjautājumu? Cik lieli līdzekļi šim pasākumam
paredzēti pilsētas budžetā? I. Možvillo komentē, ka uz šo e-pastu atbildēs, ka uzņēmēju
konsultatīvā padome nav instance, kas šo lietu tālāk virzīs, jo nav algoti darbinieki.
 I. Možvillo vēlas zināt, lai tiktu informēti, kas notiek ar uzņēmējdarbības speciālistu? Jo uz šo
brīdi nav informācija un nekāda saskarsme ar šo speciālistu.
 I. Možvillo vēlas pateikt paldies iepriekšējai uzņēmēju padomes vadītājai.
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 Z. Jirgensone ir saņēmusi ierosinājumus, ka uzņēmējiem nepieciešams organizēt mācības, bet
cik uzņēmējiem tas būtu aktuāli, to viņa nevar precizēt, mācības vajadzētu par mūsdienu
tehnoloģijām, mūsdienu internetu. V. Bārda komentē, ka šis jautājums ir par uzņēmējdarbības
speciālistu, kur viņš ir palicis. I. Caune komentē, ka cilvēki ir pieraduši, ka tiek organizēts, ka
kaut kas notiek, uzdod jautājumus, bet tagad ir panīkums, neviens neko nedara, informācija
nav un tāpēc uzdod šos jautājumus.
 Z. Jirgensone vēlas noskaidrot, vai šogad tiek plānotas Alojas novada dienas. P. Lielmanis
min, ka šis pasākums varētu notikt marta beigās. Uzņēmēji protestē, ka laiks ir neilgs, ka
uzņēmēji to nepaspēs izdarīt, ja netiks laicīgi paziņots. Iepriekšējās uzņēmēju dienās daudzi
uzņēmēji nepiedalījās, jo laika trūkuma dēļ nepaspēja sagatavot reklāmas materiālus.
 Z. Jirgensone min, ka februāra beigas/marts būs laiks, kad tiks izsludināta “Leader” projektu
kārta, tas būs vērsts uz uzņēmējiem, gan pakalpojumi, gan investīcijas, jo pirmajā kārtā
uzņēmējiem bija mazkvalitatīvi projekti. Tiks sludināta tikai viena kārta.
 A. Bondars iesaka, ka protokolus vajadzētu publicēt. P. Lielmanis atbild, ka protokoli ir
pieejami www.aloja.lv.
Nākamās sēdes laiks un vieta:
Vienojas, ka nākamā Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 7. februārī plkst. 16:00,
“Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”.
Sēde slēgta plkst. 18:20
Sēdi vadīja:

Inga Možvillo

Sēdi protokolēja:

Elīna Rulle
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