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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2020.gada 30.jūlijā   PROTOKOLS    Nr. 6/2020 
 

Puikule 
Sēdes sākums plkst. 15.10 

Darba kārtība: 

1. Informācija par Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību METSEPOLE- METSEPOLE valdes 

loceklis Hermanis Juzefovičs; 

2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam- Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"; 

3. Aktualitātes uzņēmēju vidū - Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";  

4. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

Sēdi vada:  Andris Līvs, SIA "ELKOMS I" 

Sēdi protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās:  

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen"; 

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

 Gunita Meļķe-Kažoka, Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste; 

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

2. Domes pārstāvji: 

 Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: 

 Hermanis Juzefovičs, KKS METSEPOLE; 

 Agris Vēveris, KKS METSEPOLE. 

4. Citi interesenti: nav. 

Sēdē nepiedalās:  

 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv"; 

 Irita Neripa, SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi""; 

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo". 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 
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1. Informācija par Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību METSEPOLE 

Ziņo H. Juzefovičs 

 

H.Juzefovičs iepazīstina ar sevi. H.Juzefovičs stāsta, ka Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību 

METSEPOLE dibināja Rihards Strenga, Agris Vēveris un Hermanis Juzefovičs. Kooperatīvo 

krājaizdevu sabiedrība ir izdevīga, jo tā procentu ziņā ir starp banku un ātro kredītu. Bankām procentu 

likmes ir zemākas, tomēr, lai saņemtu kredītu bankā ir grūtāk izpildīt nosacījumus nekā krājaizdevu 

sabiedrībā. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība pagaidām kredītus izsniedz tikai privātpersonām un 

zemnieku saimniecībām, uzņēmumiem šāds pakalpojums pašreiz nav pieejams. METSEPOLE mērķa 

auditorija ir uzņēmumu darbinieki, kuri bieži izmanto ātros kredītus. Ja uzņēmumu darbinieki vēlas 

ņemt kredītu, tad labāk to ir darīt krājaizdevu sabiedrībā METSEPOLE, lai darbiniekiem nebūtu 

problēmas ar ātro kredītu atmaksu lielo kredītu procentu dēļ. METSEPOLE patēriņa kredīta procentu 

likme ir 12-18%. 

H.Juzefovičs stāsta, ka METSEPOLE dibināšanas process bija ļoti komplicēts un sarežģīts. 

Kā piemērs veiksmīgai krājaizdevu sabiedrības darbībai ir Allažu Saime, Limbažos. Allažu Saimes 

aktīvi ir vairāk nekā 1 milijons eiro, viņiem ir diez gan plašs reģions, kurā viņi darbojas.  

 H.Juzefovičs saka, ka METSEPOLEI ir interese par uzņēmumu darbiniekiem, kā arī par 

uzņēmumu noguldījumiem krājaizdevu sabiedrībā. METSEPOLE piedāvā noguldīt sākot no 1000 

eiro, ar gada procentu likmi 2-4%. Krājaizdevu sabiedrība kredītus var izdot atkarībā no kapitāla 

lieluma, kredītus drīkst izsniegt 25% apmērā no pašu kapitāla. A.Vēveris skaidro, ka jo krājaizdevu 

sabiedrībai ir vairāk biedru, jo vairāk ir pajas, kas palielina izsniedzamo kredītu apjomu. Būtībā 

krājaizdevu sabiedrība ir biedru kopumus, kurā biedri palīdz viens otram. Noguldīt naudu un saņemt 

kredītu var tikai krājaizdevu sabiedrības biedri. Noguldījumi tiek garantēti ar garantiju fondu, kas 

paredz, ka neveiksmes gadījumā, noguldītājs līdz 100 000 eiro savu naudu nezaudē. Pašreiz 

METSEPOLE var izsniegt kredītu ne vairāk kā 3000 eiro apmērā, jo to neļauj pašu kapitāls. Tomēr 

ir plānots, ka kredītu izsniegšanas apmērs varētu ar laiku pieaugt. M.Siktārs jautā cik liels ir 

METSEPOLE pašu kapitāls. A.Vēveris atbild, ka pašu kapitāls ir nedaudz virs 14 tūkstošiem eiro, 

pagājušais gads tika noslēgts ar aptuveni 750 eiro peļņu. A. Krūmiņš jautā ko nozīmē 2% izskatīšanas 

maksa? A. Vēveris atbild, ka tā ir komisijas maksa par kredītu izsniegšanu, tā pat kā bankā. Ja kredīts 

netiek atbalstīts, tad komisijas maksa nav jāmaksā. A.Vēveris skaidro, ka ir gan nodrošinātie, gan 

nenodrošinātie kredīti. Galvojums tiek prasīts jebkuram kredītam, FKTK uzskata, ja ir galvojums, tad 

kredīts ir nodrošināts. Savukārt METSEPOLE uzskata, ka nodrošināts kredīts ir tad, ja ir kāds 

nodrošinājums kā komercķīla vai hipotēka. Nodrošinātajiem kredītiem procentu likme ir 8-9%, bet 

nenodrošinātajiem kredītiem procentu likme ir 16-18%. 

A.Vēveris stāsta, ka METSEPOLES nākotnes vīzija ir strauji uzņemt vairāk biedrus, kas 

palielinās arī pašu kapitālu, līdz ar to arī kredītu izsniegšanas summas pieaugs. A.Vēveris skaidro, ka 

krājaizdevu sabiedrības tiek dibinātas pēc teritoriāla principa. METSEPOLE teritorijas ir Limbažu, 

Alojas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Krimuldas novadi, līdz ar to biedri var būt tikai no šiem novadiem 

pēc deklarētās adreses, īpašuma vai uzņēmuma. M.Siktārs jautā par iestāšanos un ieguldījumu 

krājaizdevu sabiedrībā iestājoties. A.Vēveris atbild, ka lai iestātos krājaizdevu sabiedrībā ir jāsamaksā 

iestāšanās maksa un jānopērk viena paja, kas kopā maksā 30eiro. Piemēram, Ķekavas krājaizdevu 

sabiedrībā noguldītājs nogulda pusi naudas un saņem 8%, bet par otru pusi nopērk pajas, lai 

krājaizdevu sabiedrībai palielinātu pašu kapitālu. Pēc likuma Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrības 

darbojas kā komercsabiedrības, kā arī ir atļauts maksāt dividendes. H.Juzefovičs skaidro, ka vienā 

likumā tiek teikts, ka Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrības ir peļņas organizācijas, bet citā likumā ir 

teikts, ka tās bezpeļņas organizācijas, kurās biedri viens otram palīdz.  Līdz ar to krājaizdevu 

sabiedrības definīcija nav īsti skaidra. Tiek gatavota arī vēstule par izmainām likumos. 

A.Vēveris informē, ka METSEPOLĒ ir trīs valdes locekļi, divi no tiem ir Rihards Strenga un 

Hermanis Juzefovičs, taču vēl viens loceklis nav apstiprināts. H.Juzefovičs skaidro, ka 

METSEPOLES mērķis nav peļņa, bet gan finansiālā darbība, tāpēc tiek uzrunāti uzņēmēji, lai 

informētu savus darbiniekus par šādu iespēju. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrībā soda procenti par 

kavējumu netiek skaitīti. H.Juzefovičs skaidro, kā notika METSEPOLES dibināšanas process un par  
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kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbību Latvijā. Tiek izvērsta diskusija par kredītiem un finanšu 

pratību. H.Juzefovičs piebilst, ka kooperatīvo krājaizdevu sabiedrības var izsniegt galvojumus 

būvniecībai. I.Ozola ierosina METSEPOLEI doties uz uzņēmumiem un stāstīt darbiniekiem par savu 

piedāvājumu un finanšu pratību. H.Juzefovičs atbild, ka viņš ir gatavs sniegt šāda veida prezentācijas, 

gan novada mērogā, gan arī uzņēmos. A.Vēveris piebilst, ka pašu kapitāls veidojas no pajām un 

peļņas. I.Caune jautā, kāda ir METSEPOLES reklāma. H.Juzefovičs atbild, ka kamēr nauda neplūst 

iekšā, tikmēr papildus izdevumi nav plānoti, tajā skaitā marketinga izmaksas. A.Līvs iesaka veidot 

reklāmu facebook.com, kas ir lēti. 

 

2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam 

Ziņo A. Līvs 

 

A.Līvs informē, ka Taipans ir tuvākā apsardzes firma Alojas novada, tā atrodas Limbažos. Ir 

sarunāta tikšanās, taču tā vēl nav notikusi. Pēc tikšanās A.Līvs informēs padomi par tikšanās 

rezultātiem. A.Līvs jautā par to cik Alojas novada dome maksā apsardzes firmai par pašreizējo 

pakalpojuma saņemšanu. A.Krūmiņš atbild, ka no galvas nezin, taču summas ir nelielas. A.Krūmiņš 

piebilst, ka Alojas novada dome viena pati nevar nosegt apsardzes pakalpojuma piesaistes izmaksas, 

līdz ar to ir nepieciešams piesaistīt arī uzņēmējus. Salacgrīvā esot līdzīgi, tur ir viena patruļa. I.Caune 

jautā vai Mustangs brauks apsekot potenciālos klientus. A.Līvs atbild, ka vispirms aprunāsies ar 

Taipanu un tad varētu notikt apsekošana. A.Krūmiņš piebilst, ka apsardzes firmai ir nepieciešams 

apsekot objektus, lai izprastu reālo situāciju un sniegtu savu piedāvājumu. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Noskaidrot Taipana cenu piedāvājumu. 

 

3. Aktualitātes uzņēmēju vidū 

Ziņo A. Līvs 

 

S.Stūre informē, ka Uzņēmēju kopsapulcei tika uzrunāts biznesa koučs Karīna Ošleja, tomēr 

izcenojums ir par augstu, kas ir 500 eiro par 1 stundu, bet ja ņem 3 -4 stundas, tad ir 300-400 eiro 

stundā bez PVN. S.Stūre secināja, ka šo lektori pašvaldība nevar atļauties. Tomēr S.Stūre sazinājās 

ar LTRK un norunāja, ka varētu piesaistīt gan lektoru gan veidot diskusiju sadaļu. Viena diskusijas 

daļa varētu būt starp Salacgrīvas, Limbažu un Alojas uzņēmēju padomē, bet otra sadaļa, kurā piedalās 

valsts mērogā atpazīstamas personas. Otrās sadaļas diskusijas varētu būt par nekustamajiem 

īpašumiem, tomēr tas vēl nav stingri noteikts un temats var tikt mainīts. 

S.Stūre informē, ka viņa un V.Bārda tikās ar LIAA direktoru Kasparu Rožkalnu, lai pārrunātu 

biznesa inkubatora maiņu, turpmāko sadarbību un investīciju karti. 

I.Caune stāsta, ka Alojas Ausekļa vidusskola ir iesniegusi lūgumu Aloja-Starkelsen par 

ķīmisko vielu iegādi ķīmijas kabinetam 1200 eiro vērtībā. Aloja-Starkelsen nostāja ir atbalstīt 

eksaktās zinātnes un sportu. I.Caune aicina arī citus uzņēmumus piedalīties Alojas Ausekļa 

vidusskolas atbalstā ķīmisko vielu iegādei.  

M.Siktārs informē, ka notiek reorganizācija Latvijas Valsts Mežiem, kas būtiski ietekmēs 

Latvijas kokapstrādes uzņēmumus. M.Siktārs izklāsta situāciju un lūdz Uzņēmēju Konsultatīvās 

padomes atbalstu apstiprināt arī M.Siktāra sagatavotajā vēstulē. Uzņēmēju Konsultatīvās padome 

vienbalsīgi piekrīt atbalstīt M.Siktāru. 

4. Citi jautājumi: 

   

 I. Ozola informē, ka viņa ir uzzinājusi par jaunu uzņēmēju- Armandu Priedolu, kurš 23 ha audzē 

smiltsērkšķus un gatavo bērzu sulas sīrupus. Armands dzīvo ziemeļu Kurzemē, bet pats ir no 

Jūrmalas. Saimniecībā ir iespējams lasīt smiltsērkšķus. 
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 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka 

nākamā sapulce notiks 2020.gada 27.augustā plkst.16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā-

bibliotēkā SALA. 

 

Sēde slēgta plkst. 16.40 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


