ALOJAS NOVADA
UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2016.gada 12.oktobrī

Alojā

Nr. 10/2016

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:00
Sēdi vada: Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē: Elīna Rulle, Alojas novada domes projektu koordinatore
Sēdē piedalās:
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
SIA “Draugu Dārzs”, Māris Siktārs
Z/S “Melderi”, Ziedīte Jirgensone
Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
SIA “AD celtnieks”, Didzis Dubra;
SIA “Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars;
Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja vietniece,
nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka;

9. Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne;
10. Alojas novada domes projektu koordinatore Elīna Rulle;
11. Alojas novada domes izglītības speciāliste Ilze Kapmale;
12. Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo;
13. SIA “Mieriņš”, Baiba Siktāre.
Darba kārtība:
1. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes
priekšsēdētāja Dace Vilne.
2. Nolikuma “Par balvas piešķiršanas kārtību Alojas novada vispārizglītojošo
skolu pedagogiem” apstiprināšana – UKP priekšsēdētāja Ilze Caune, izglītības
speciāliste Ilze Kapmale.
3. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes
Attīstības nodaļas projektu koordinatore Elīna Rulle.
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4. Prezentācija par “Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala””
darbības uzsākšanas jautājumiem – Alojas novada domes Attīstības nodaļas
projektu koordinatore Elīna Rulle.
5. Citi jautājumi:
 Uzņēmēju kopsapulces darba kārtība
 Informācija no Limbažu UKP par LTRK pārstāvja vizīti
 Nākamās sēdes laiks un vieta.

1. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā
D.Vilne informē klātesošos par to, kas noticis Alojas novada pašvaldībā kopš
iepriekšējās konsultatīvās padomes sēdes:







Šobrīd aktuālākais ir objekts “Sala”. Tas strauji tuvojas noslēgumam.
Atklāšanas pasākums notiks 28.oktobrī plkst.11.00. Paredzēta arī konference
par energoefektīvu uzņēmējdarbību plkst. 13.00.
Staiceles tranzīta ielu un tiltu jāpabeidz novembra sākumā.
Uz priekšu virzās veloceliņu projekts. Šobrīd iesniegts pilns projekta
pieteikums. Projektā piedalās ap 15 Latvijas pašvaldību un 10 Igaunijas
pašvaldību. Kopējais garums Alojas novadā ap 40 km, izmaksas nedaudz virs
70 000 euro. Visas izmaksas ir attiecināmas ar atbalsta intensitāti 85% pret
15%. Uz vecā dzelzceļa ir ļoti liels apaugums – tiks izsolīta koku nozāģēšana
un gulšņu novākšana. Pie veloceliņa novada teritorijā plānotas 3 atpūtas vietas.
o A.Bondars vēlas noskaidrot cik lielas izmaksas paredzētas un no kā tās
sastāv.
o D.Vilne min, ka bija 72 600 euro. Uz lielā bānīša darba daudz - sakņu
izraušana, gulšņu novākšana, visa virsma jānoplanē. Izmaksas uz vienu
kilometru tiek rēķinātas ap 2000 euro, kas noteiktas balstoties uz līdzīgu
projektu Limbažu novadā. Mazajam bānītim darba mazāk, tur jāfrēzē
garā zāle. Vēl ir vairāki tilti - uz mazā bānīša 3, kur arī katram rēķināti
2000 euro. Uz lielā bānīša 5 tilti, uz tiem būs lielākas izmaksas. Par 3
atpūtas vietu izveidi paredzēts tērēt 1500 euro. Info stendi, ap 42
norādēm, mārketinga pasākumi. Cietās investīcijas sastāda ap 60 000
euro.
o Uzņēmēji izsaka šaubas, ka ar tik mazu finansējumu ir iespējams paveikt
plānotos darbus.
o D.Vilne vēlreiz uzsver, ka izmaksas balstītas uz līdzīgu projektu
Limbažu novadā.
Projekts SAM 3.3.1. ietvaros. Ir sākusies projektēšana. Ja projektā netiek
sasniegts kāds no rādītājiem, atbildīga ir tikai pašvaldība. Ar uzņēmējiem
plānots slēgt stingrāku vienošanos, lai uzliktu atbildību par savas daļas
izpildīšanu un nodrošinātos, ka pašvaldībai viss nav jāsedz.
o N.Minalto min, ka vienošanās vajadzētu noslēgt pirms projekta
iesniegšanas.
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o D.Vilne skaidro, ka sākotnējās vienošanās ir bijušas. Tie ir tikai
apliecinājumi, bet jāslēdz stingrākas vienošanās.
o A.Bondars interesējas par fondu naudas un pašvaldības līdzekļu
proporcijām.
o E.Rulle informē, ka atbalsta intensitāte ir 85% fondu finansējums pret
15% pašvaldības finansējumu.
o A.Bondars izsakās, ka uzņēmējs strādājot jebkurā gadījumā riskē.
Protams, centīsies izpildīt solīto, bet nedrīkst uzlikt atbildību par tādām
summām. Staiceles cilvēki iegūs noasfaltētu ielu, apgaismojumu. Ja
valsts neprasa stingrākas vienošanās, tad kādēļ pašvaldība to prasa?
Viens no galvenajiem darbiem šobrīd ir budžeta veidošana. Nebūs viegli, jo
finanšu situācija nav pārāk laba.
o A.Bondars interesējas kas tieši nav labi.
o D.Vilne skaidro, ka no 2015.gada budžeta pārpalikums bija vairāk kā
600 000 euro. Šogad šāds atlikums nebūs. Labākajā gadījumā pāri paliks
ap 80 000, kas būs decembra rēķinu nomaksai, līdz ar to varbūt iziesim
ar nulli no 2016.gada.
o A.Bondars apgalvo, ka pašvaldībai gada beigās vispār nebūtu jāveidojas
lielam pārpalikumam, jo tiek stādīts bezatlikuma budžets. Ja paliek pāri,
tātad kaut kas nav izdarīts.
o N.Minalto izsakās, ka šajā gadījumā knapi tiek savilkti gali – tātad ir
pārtērēts.
o B.Siktāre min, ka budžets ir fantastisks. Pilnīgi normāls budžets. Lai
uzsāktu janvāra mēnesi 150 000 euro kontā ir pilnīgi pietiekami.
Budžets iet pēc plāna. Ieņēmumi pat ir lielāki.
o D.Vilne paskaidro, ka tad, kad budžets būs sagatavots, to prezentēs arī
uzņēmēju padomē. Nevar solīt, ka decembrī būs jau sastādīts.
Visticamāk nāksies sagaidīt kā noslēgsies finanšu gads.
o I.Možvillo interesējas vai iestādēm, ja tām kodos ir paredzēta nauda, ir
aizliegts to šobrīd tērēt.
o D.Vilne to noliedz.
Nākamajā gadā vislielākie plāni ir attiecībā uz Alojas Ausekļa vidusskolas
remontu. Lielajā skolā tiks veikts kapitālais remonts. Ir izstrādāts projektēšanas
uzdevums, tiks veikta ekspertīze un tad projektēšanas uzdevuma precizēšana,
ko varētu apstiprināt novembrī.
A.Bondars jautā par Staiceles tranzīta ielas turpinājumu. D.Vilne skaidro, ka tas
atkarīgs no finansējuma. 100% no pašvaldības budžeta to nevar atļauties. Ja būs
valsts finansējums, tad turpinās. Šobrīd kredītos saistību apjoms ir vairāk kā 5,2
milj. euro. 2017.gadā jāatdod 420 369 euro. Jārēķinās, ka mēs ļoti daudz tērējam
iestādēm, interešu pulciņiem, ļoti lielas summas atvēl vecajiem ļaudīm aprūpes
centros.

2. Nolikuma “Par
balvas piešķiršanas kārtību
vispārizglītojošo skolu pedagogiem” apstiprināšana
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I.Caune informē, ka visiem ir izsūtījusi nolikumu. Vienīgie komentāri saņemti no
M.Siktāra. Vajadzētu saprast vai piekrīt/nepiekrīt šai idejai, ja piekrīt, tad strādājam
tālāk ar nolikumu.
3. D.Vilne informē, ka Swedbank katru gadu piešķir balvas un šogad tieši
skolotājiem. Vai neiznāks tā, ka viens skolotājs dabūs visas balvas?
4. I.Caune neredz tajā nekādu problēmu. Šī būs tikai uzņēmēju balva, piesaistot
kādu biedrību kā naudas apgrozītāju. Nebūs nekāda saistība ar domi vai ko citu.
I.Caune informē par M.Siktāra priekšlikumiem.
5. N.Minalto izsakās, ka varbūt vajadzētu apbalvot kādu citu, jo skolotājiem jau 2
dažādas balvas tiek pasniegtas. Varbūt ir kāda cita sfēra.
6. A.Bondars vēlas precizēt biedrības iesaisti balvas piešķiršanā. I.Caune
paskaidro, ka biedrība ir tikai naudas apgrozītājs.
7. Uzņēmēji koriģē nolikuma nosaukumu “Par uzņēmēju balvas piešķiršanas
kārtību Alojas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem”. Tiek veikti vairāki
labojumi nolikumā. I.Caune apņemas apkopot uzņēmēju iesūtīto informāciju
par balvas apjomu un precizēt nolikumu uz nākamo sēdi.
Uzņēmējiem līdz 17.oktobra vakaram jāiesūta informācija par to, cik viņi ir gatavi
ziedot un kādai vajadzētu būt kopējai summai.

3. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes
E. Rulle informē par Attīstības nodaļas aktivitātēm.


SAM 3.3.1. – kā jau Dace minēja, šobrīd notiek projektēšanas darbi.
Elektroietaišu projektēšanai plānotais laiks ir trīs mēneši. Projektu iesniegšanas
termiņš ir garš, nākamā gada otra puse.



LAD lauku ceļi – šajā piektdienā plānota saruna ar projektētājiem, lai precizētu
zemju robežas, vienotos par būvju standartiem, saprastu kādi saskaņojumi
nepieciešami.
o A.Bondars: Vai tiks projektēti visi posmi, kas bija paredzēti?
o E.Rulle skaidro, ka projektēs visus, bet īstenošana atkarīga no
izmaksām, ko iegūsim pēc iepirkuma veikšanas.
Šobrīd aktuāli divi iepirkumi – viens kapsētu apsaimniekošanai, otrs
pašvaldības ielu un autoceļu ziemas uzturēšana.
o A.Bondars: Vai nolikums tāds pats kā iepriekšējā gadā?
o N.Minalto: GPS vajag iekšā. To vajadzētu ņemt ārā, jo tas ierobežo
konkurenci un palielina pašvaldības izmaksas.



4. Prezentācija par “Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala””
darbības uzsākšanas jautājumiem
E. Rulle prezentē SALA aktualitātes.
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Sagatavota SALA mājaslapas jaunākā versija. Ir vēl vairākas lietas, ko nāksies
precizēt. Tiks mainīts fona attēls.
o D.Dubra: Pēc atklāšanas varētu uzlikt kādu fotogrāfiju ar jauno ēku.
o I.Možvillo: Šis variants ir daudz labāks kā iepriekšējais. Ņemtas vērā
uzņēmēju padomes idejas.
o E.Rulle: Trūkst vēl aktuālā informācija.
Aktuālākais jautājums šobrīd ir pakalpojumi, to izcenojumi un iestādes darba
laiks.
o B.Siktāre: Vajadzētu izsūtīt visiem uz e-pastu, lai pārskatāmāk. Tad
varētu komentēt.
o D.Vilne: Līdz komitejas sēdei būtu vēlams apkopot Uzņēmēju padomes
viedokli. Ne vēlāk par 20.oktobri.
o E.Rulle lūdz uzņēmējiem izteikt savu viedokli par Salas darba laikiem.
Viedokļi ir dažādi. Vai Salai vajadzētu strādāt arī sestdienās un
svētdienās? Uzņēmēji nolemj, ka sestdienas rītos nepieciešams, bet
svētdienas ir ģimenes dienas un nav vajadzīgs, ka Sala svētdienās būtu
atvērta.

5.
 Uzņēmēju kopsapulces darba kārtība.
o E. Rulle min, ka Z. Lapšāne-Celma ir lūgusi noskaidrot uzņēmēju domas
par uzņēmēju kopsapulces darba kārtību, E.Rulle min, ka plānojas
seminārs, bet konkrētu laiku un semināra tēmu nezina.
o N.Minalto atgādina, ka ir 2 mēnešu kavēšanās un jāpārvēl
priekšsēdētājs. Un pēc uzņēmēju kopsapulces var pārvēlēt priekšsēdētāju.
Uzņēmēji jautā kopsapulces iespējamo laiku.
o E. Rulle atbild, ka laiks nav zināms, ka uzņēmēji var noteikt sev
izdevīgāko. Uzņēmēji vienojas, ka E.Rulle izlemj kopsapulces datumu,
E.Rulles priekšlikums, ka kopsapulces darba kārtību atstājam Z.LapšānesCelmas pārziņā.
 E.Rulle informē, ka Limbažu uzņēmēju padome aicina visus, arī Alojas novada
uzņēmējus uz tikšanos ar Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāju
19. oktobrī 14:00 Limbažu galvenajā bibliotēkā, lai apspriestu aktualitātes un
pārrunātu sadarbības iespējas. Ja ir interese, tad pieteikties.
o A.Bondars lūdz atsūtīt informāciju visiem uz e-pastu.
 Nākamās sēdes laiks un vieta 14. novembrī plkst. 16:00 Uzņēmējdarbības
atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” telpās.
Sēde slēgta plkst. 18:30
Sēdi vadīja:

Ilze Caune

Sēdi protokolēja:

Elīna Rulle
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