ALOJAS NOVADA
UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2016.gada 16. martā

Alojā

Nr. 3/2016

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 domes projektu vadītāja asistente Dace Reizniece;
4. VRG “Brasla” izpilddirektore Līga Kārkliņa;
5. SIA “Mieriņš”, Baiba Siktāre
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
6. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
7. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
8. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs;
9. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
10. SIA”MKM grupa”, Kristīne Brūvere;
11. SIA “AD celtnieks”, Didzis Dubra;
12. Z/S”Melderi”, Ziedīte Jirgensone;
13. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars
14. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
Darba kārtība:
1. Alojas Klientu apkalpošanas centra apskate (KAC), centra sniegtie pakalpojumi
uzņēmējiem – Pauls Lielmanis;
2. SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) jeb pēc iepriekšējā perioda - LEADER
pieejas - iespējām 2014-2020 gadam. Jaunā projektu kārta no 15.04. - 15.05.2016.
VRG Brasla izpilddirektore Līga Kārkliņa, VRG Brasla padomes vadītāja v.i. Ziedīte
Jirgensone;
3. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda;
4. Alojas novada uzņēmēju aptauja 2016 rezultāti – Alojas novada domes Komercdarbības
speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
5. Alojas novada Preču un pakalpojumu zīme – Alojas novada domes Komercdarbības
speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
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6. Informācija par Latvijas Valsts Mežu Latvijas sabiedrībai 2016 semināru 8. aprīlī Alojā –
Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
7. Jautājums par Smagās tehnikas plūsmas novirzīšanu pa Alojas apvedceļu (neļaujot braukt pa
Jūras ielu) – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
8. Citi jautājumi:
a) Par lauksaimnieciski izmantojamās zemes apsaimniekošanu, par darba grupas izveidi, lai
risinātu šos jautājumus;
b) Pieredzes brauciens uz Ogres novadu atsauksmes, ierosinājumi;
c) Nākamā sēdes laiks un vieta.
1. Alojas Klientu apkalpošanas centra apskate (KAC), centra sniegtie pakalpojumi
uzņēmējiem:
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki devās ekskursijā pa Alojas Klientu
apkalpošanas centra un sociālā dienesta telpām. Alojas KAC klientu apkalpošanas speciālistes
Lauras Sisenes slimības dēļ, par KAC darbību un ieguldīto naudu centra un sociālā dienesta
labiekārtošanā, pastāstīja Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis.
2. SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) jeb pēc iepriekšējā perioda - LEADER
pieejas - iespējām 2014. – 2020. gadam. Jaunā projektu kārta no 15.04. - 15.05.2016.
VRG “Brasla” izpilddirektore Līga Kārkliņa iepazīstina ar SVVA (sabiedrības virzīta vietējā
attīstība) jeb pēc iepriekšējā perioda - LEADER pieejas - iespējām 2014. – 2020. gadam.
LEADER projekta konkursa 1. kārta ir izsludināta, projektu pieņemšana sāksies no 2016.
gada 15.aprīļa - 2016. gada 16.maijam. Projektu konkursa I kārtā pieejams finansējums
988738,75 EUR. Stāstīja par to, kas ir svarīgs un kur iegūt informāciju par rādītājiem, kas
jāievēro, lai varētu iesniegt projektus šajā kārtā.
3. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā:
Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes
dalībniekus informēja par aktualitātēm Alojas novada pašvaldībā, par ko tikta lemts Alojas
novada Domes sēdē 29. februārī:
 Par publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešanu, finanšu komiteja tarifus virzīja uz
apstiprināšanu uz Domes sēdi 24. martā. Jaunie tarifi stāsies spēkā ar 2016. gada 1. maiju.
Apspriešanas rezultātā atteicās no domas par vienotu tarifu apstiprināšanu visā novadā. Tarifi
būs spēkā uz 1 gadu. Nākamā gada janvārī Alojas novada saimniekserviss apkopos
informāciju par to, kas mainījies, kopš jauno tarifu apstiprināšanas. N. Minalto komentē, ka
iedzīvotāju iebildumi, kas saņemti publiskās apspriešanās, netiks ņemti vērā. Ka iedzīvotāji
maksās par pārāk lielo jaudu, kas rodas. N. Minalto komentē, ka no sabiedriskās apspriešanas
nav bijusi liela jēga. I. Možvillo jautā vai iedzīvotāji tarifu celšanu nespēs ietekmēt? I.
Možvillo jautā, vai saimniekservisa izstrādātos jaunos tarifus, deputāti pieņems un neko
mainīt nevarēs? V. Bārda skaidro, ka argumentēti iebildumi tiks ņemti vērā. I. Možvillo jautā
vai jāpieaicina inženieri, kas veiks mērījumus un argumentēs, ka jauda ir par lielu un tas būs
kā arguments? A. Bondars ierosina pieaicināt ekspertus, kas novērtēs un paskaidros, kā
izmaksas samazināt. V. Bārda skaidro, ka viss ir noregulēts pēc normām, bet nepazeminot
kvalitāti, rast iespēju optimizēt izdevumus. V. Bārda interesējas, ko uzņēmēji piedāvā darīt,
ko mainīt, vai veikt pārbūves darbus, vai nepiegādāt ūdeni? N. Minalto iesaka palikt pie jau
apspriestā jautājuma publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešanā, pēc visām
apspiešanām sasaukt gala sapulci. V. Bārda solās to izdarīt.
 Tika pieņemta Izglītības koncepcija 2015. – 2020. gadam.
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4.

5.

6.

7.


Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” celtniecības process tiek
uzraudzīts, to dara SIA “Kroks R” arhitekte Ija Rudzīte, Alojas novada saimnieciskās daļas
vadītājs A. Krūmiņš, kā arī tiek rīkotas regulāras sapulces, kurās tiekas pašvaldības pārstāvji,
arhitekte, būvnieki, būvuzraugs u.c. iesaistītie speciālisti.

Ir bijusi sapulce par komunālā dienesta darbu, kas ir izdarīts un kas vēl ir jādara.

Staiceles ugunsdzēsēju biedrība atsākusi savu darbību, kur darbojas brīvprātīgie
ugunsdzēsēji, biedrība meklē iespēju risināt transporta problēmas.

Ir bijusi tikšanās ar satiksmes ministru U. Auguli, lai risinātu jautājumu par Staiceles
tilta un ceļa posma izbūvi.

Par gatavošanos Latvijas virsdiriģentu svētkiem Alojā, par to, ka notikusi sapulce par
šo, lai domātu par svētku norisi un iespējamo dalībnieku skaitu.

Par tikšanos ar “Cata” pārstāvi, lai runātu par satiksmes autobusa kursēšanas laikiem,
un skolēnu autobusa kursēšanas laikiem.

Sapulce par Pašvaldības ēku siltināšanas jautājumiem.

Pašvaldība sadarbībā ar Rīgas valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienību organizē
starptautiskās sacensības audzēkņiem telpu apdarē, “Viesnīcas” telpās Ozolmuižā. Tika
skaidrots par pašvaldības un tehnikuma ieguldījumu šajā projektā.

Alojas Ausekļa vidusskolā notika Absolventu tikšanos ar bērniem un pedagogiem no
1973. – 2006. gadam, tas bijis ļoti vērtīgs un jauks pasākums.

Izglītības koncepcijā 2015. – 2020. gadam tika iekļauts punkts par papildus sporta
stundām skolās. Šīs koncepcijas ietvaros tiks realizēta baseina būvniecība. Notikusi tikšanās
ar Holandes bezpeļņas biedrību, kas popularizē peldēšanas stundu ieviešanu skolās.
A. Bondars interesējas par to, kas tiek darīts, lai risinātu Ungurpils “graustu” jautājumu, vai
nevar tikt piemēroti sodi mantiniekiem? V. Bārda skaidro, ka saistībā ar šo ir veikta
būvvaldes apsekošana, dambim veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. I. Možvillo skaidro, ka
ir pieteikušies divi mantinieki, kuri tagad interesējas kā no šī mantojuma atbrīvoties. D. Dubra
skaidro par pašvaldības iespējām saistībā ar “graustu” jautājumu.
 V. Bārda atgādina, ka 18. martā notiks Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas
“Sala” svinīgā kapsulas likšanas ceremonija.
Alojas novada uzņēmēju aptauja 2016 rezultāti:
Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Z. Lapšāne-Celma iepazīstina uzņēmējus par Aptaujas
anketas rezultātiem, Uzņēmējdarbības vide Alojas novada uzņēmēju skatījumā. M. Siktārs lūdz prezentāciju
izsūtīt uzņēmējiem izskatīšanai. Z. Lapšāne-Celma informē, ka ar prezentāciju jau dažas dienas var iepazīties
www.aloja.lv uzņēmējdarbības sadaļā.
Alojas novada Preču un pakalpojumu zīme:
Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Z. Lapšāne-Celma informē, ka 29. februāra Domes
sēdē tika pieņemta Alojas novada preču un pakalpojumu zīme. Uzņēmēji interesējas par Preču
un pakalpojuma zīmes tālāko virzību. Z. Lapšāne-Celma sola, ka uz nākamo sēdi tiks
sagatavots ziņojums par šo jautājumu.
Informācija par Latvijas Valsts Mežu Latvijas sabiedrībai 2016 semināru Alojā:
Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Z. Lapšāne-Celma atgādina, ka 8. aprīlī Alojā
notiks Latvijas Valsts Mežu Latvijas sabiedrībai 2016 seminārs. Aicina uzņēmējus pieteikties
un apmeklēt šo semināru.
Jautājums par Smagās tehnikas plūsmas novirzīšanu pa Alojas apvedceļu:
Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs P. Lielmanis skaidro, ka ir saņemts Alojas iedzīvotāju
iesniegums, lūdzot smagās tehnikas novirzīšanu pa Alojas apvedceļu, neļaujot iebraukt pa Jūras ielu. P.
Lielmanis vēlas noskaidrot uzņēmēju viedokli par to, kā varētu risināt šo jautājumu. Uzņēmēji vēlas
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uzzināt aptaujāto uzņēmēju viedokli, kā arī izsaka savu viedokli par šo un meklēt risinājumus.
Z. Jirgensone un I. Caune atbalsta ierobežojumus, domāt par dažādiem ierobežojumiem. I.
Caune un A. Bondars lūdz uzņēmējus balsot. Uzņēmēji balso, 7 uzņēmēji ir PAR
ierobežojumiem, N. Minalto ir PRET ierobežojumiem, skaidrojot to, ka tas traucē
uzņēmējdarbībai.
8. Citi jautājumi:
a) Par lauksaimnieciski izmantojamās zemes apsaimniekošanu, par darba grupas izveidi,
lai risinātu šos jautājumus:
I. Caune D. Kreišmaņa vārdā jautā par darba grupas izveidi, par ko tika runāts iepriekšējā
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē. D. Kreišmanis nesaņemot atbildes par šo jautājumu.
V. Bārda iebilst tam un skaidro, ka D. Kreišmanim ir atbildējis uz šo jautājumu. I. Caune
vēlas noskaidrot vai tiks izveidota darba grupa? V. Bārda atbild, ka darba grupa tiks izveidota,
bet tas prasa laiku, un laika trūkuma dēļ to nevar tik ātri izveidot. I. Caune vēlas noskaidrot,
kad tas notiks un kurš to organizēs? V. Bārda skaidro, ka šo jautājumu sagatavos G. MeļķeKažoka līdz aprīļa sēdei.
b) Pieredzes brauciens uz Ogres novadu atsauksmes, ierosinājumi:
A. Bondars atzīst, ka brauciens bijis vērtīgs. Brauciens devis iespēju redzēt Ogres pašvaldības
attīstību, jo savulaik A. Bondara uzņēmumam bija filiāle Ogrē. Viņš atzīst, ka jaunas
izglītības iestādes mūsu novadā nevajag izveidot vai mākslīgi radīt, bet izmantot izdevību
mācīties skolās, kur tas ir izdarīts, par piemēru minot Ogres valsts tehnikumu.
c) Nākamā sēdes laiks un vieta:
Uzņēmēju konsultatīvā padome izlēma, ka nākamā sēde notiks Puikules kopienas centrā
“Puikules muiža”, 18. aprīlī plkst. 16:00.
Lēmums Nr. 1 Sagatavot ziņojumu par Alojas novada Preču un pakalpojuma zīmes
tālāko virzību. Z. Lapšāne-Celma solās šo jautājumu sagatavot uz nākamo sēdi.
Lēmums Nr. 2 Risināt smagā transporta plūsmas jautājumu. Slēdzot daļēju Jūras ielas
posmu.

Sēde slēgta plkst. 19:35
Sēdi vadīja:

Ilze Caune

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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