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ALOJAS NOVADA UZŅĒMĒJU KOPSAPULCES 

 

2020.gada 20.novembrī   PROTOKOLS    Nr. 1/2020 

 

Alojā 

Kopsapulces sākums plkst. 10.15 

Darba kārtība: 

1. Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzruna; 

2. Seminārs - Aktuālākās izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā - LTRK valdes priekšsēdētājs 

Jānis Endziņš; 

3. Seminārs - E-komercija- sabiedrotais dinamiskajā pārmaiņu pasaulē – AS “Swedbank” 

Uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste Dana Videmane; 

4. Diskusija: “Alojas, Limbažu un Salacgrīvas Uzņēmumu sadarbības iespējas un problēmas 

pēc reformas”; 

5. Atskaite par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu - Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Andris Līvs. 

 

Kopsapulci protokolē: Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra 

SALA projektu koordinatore. 

 

Sēdē piedalās: 59 interesenti. 

 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"; 

 Edgars Eglītis, SIA “upeslaivas.lv”; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen"; 

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Uldis Mežulis, SIA “Rudzo”; 

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

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes Priekšsēdētājs; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja; 

 Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

projektu koordinatore. 

3. Uzaicinātās personas: 

 Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs, semināra vadītājs; 

 Dana Videmane, AS “Swedbank” Uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste, 

semināra vadītāja; 

 Didzis Zemmers, Limbažu novada domes priekšsēdētājs, diskusijas dalībnieks; 
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 Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs, diskusijas dalībnieks; 

 Jānis Garančs, SIA “Aloja-Starkelsen” valdes loceklis, diskusijas dalībnieks; 

 Ojārs Jūliks, SIA “Kapteiņu osta” valdes loceklis, diskusijas dalībnieks; 

 Kaspars Mežapuķe, SIA “Virte tehnoloģijas” valdes loceklis, diskusijas dalībnieks; 

 Jurģis Priedītis, Valmieras Biznesa inkubatora vadītājs, diskusijas moderators. 

 

Sēdē nepiedalās:  

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

 Toms Prokopovičs, ZS “Strautmaļi”.  

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzruna 

 

V. Bārda ieskicē – administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Alojas, Limbažu un 

Salacgrīvas novadi tiks apvienoti vienā novadā. V. Bārda akcentē, ka katram novadam un 

katram uzņēmējam ir jāizmanto savas spēcīgākās puses, nav nepieciešams būt visiem 

vienādiem.  

V. Bārda iepazīstina klātesošos ar Uzņēmējdarbības vidi Alojas novadā, ar to, ko 

pašvaldība var darīt, lai atbalstītu novada uzņēmējus, kā arī akcentēti veiksmīgākie projekti 

uzņēmējdarbības atbalstam. 

 

2. Seminārs - Aktuālākās izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā – Latvijas Tirdzniecības 

un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš 

 

LTRK - lielākā uzņēmēju biedrība, LTRK biedri vairāk nekā 2700 uzņēmumi, 60 

uzņēmēju biedrības. Biedru kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā 17 miljardi eiro. 

Seminārā, kurā tika akcentētas Aktuālākās izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā. J. 

Endziņš komentē: “Vai ir labs laiks nodokļu izmaiņām? Noteikti nē. Šādā krīzes laikā izmaiņas, 

kuras pasliktina situāciju nav vēlamas, bet būtu vēlams koncentrēties Covid seku novēršanai”. 

Tika veikta aptauja, kuras laikā tika noskaidrots: Vai piekrītat, ka valdībai vajadzētu 

atlikt iecerētās nodokļu sistēmas izmaiņas un fokusēties uz ekonomikas stāvokļa stabilizēšanu? 

Apkopojot datus,  59% tam pilnībā piekrīt, 24 % drīzāk piekrīt.  

LTRK rekomendē valdībai, nodokļu ieņēmumus valstī vajadzētu palielināt, jo 

nepieciešams palielināt līdzekļus valsts struktūrai un pašvaldībām. Iegūt lielāku nodokļu 

daudzumu caur izaugsmi – vairāk uzņēmumu, kas maksātu nodokļus.  

 

3. Seminārs - E-komercija- sabiedrotais dinamiskajā pārmaiņu pasaulē – AS 

“Swedbank” Uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste Dana Videmane 

 

Kopsapulces turpinājumā AS “Swedbank” uzņēmumu naudas pārvaldības speciāliste 

Dana Videmane sapulces dalībniekus iepazīstināja ar tēmu “E-komercija – sabiedrotais 

dinamiskajā pārmaiņu pasaulē”, ko tā mums var sniegt kā privātpersonām un kā uzņēmumiem. 

D. Videmane, iepazīstinot klātesošos ar pētījumu, minēja, ka Covid – 19 pandēmija ir mainījusi 

iedzīvotāju iepirkšanās paradumus iepērkoties interneta veikalos, izvēloties preces, kā arī 

plašāk tiek izmantota e-vide, lai saņemtu noteiktus pakalpojumus, izmantojot dažādus norēķinu 

veidus. 
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4. Diskusija: “Alojas, Limbažu un Salacgrīvas Uzņēmumu sadarbības iespējas un 

problēmas pēc reformas” 

 

Kopsapulces galvenajā daļā Alojas, Limbažu un Salacgrīvas pašvaldību vadītāji un 

uzņēmēju pārstāvji diskutēja par novadu Uzņēmumu sadarbības iespējām un problēmām pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. Diskusijā piedalījās Alojas novada domes priekšsēdētājs  

V. Bārda, SIA “Aloja-Starkelsen” valdes loceklis Jānis Garančs, Limbažu novada domes 

priekšsēdētājs Didzis Zemmers, SIA “Virte tehnoloģijas” valdes loceklis Kaspars Mežapuķe, 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un SIA “Kapteiņu osta” valdes 

loceklis Ojārs Jūliks. Diskusijas moderators: Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Jurģis 

Priedītis. 

Diskusijas sākumā novadu uzņēmēji un pašvaldību vadītāji pārrunāja novadu un 

uzņēmēju sadarbību, minot galvenos aspektus, kas tiek darīti un ko vēl nepieciešams darīt, lai 

veiksmīgāk sadarbotos nākotnē. J. Garančs piebilda, ka kopīga komunikācija ir sākums 

veiksmīgai sadarbībai. Savukārt D. Straubergs akcentē, ka uzņēmēji sniedz pašvaldībai 

informāciju, kas tiem nepieciešams, lai veiksmīgāk darbotos. V. Bārda min, ka ir svarīgi 

ieklausīties, nevis likt šķēršļus uzņēmumu darbībā un attīstībā. 

Lūgti ieskicēt šī brīža izaicinājumus, uzņēmēji nosauca vairākas problēmas. K. 

Mežapuķe atzina, ka būtiskākais ir darbaspēka trūkums, tiek gaidīti ukraiņi un baltkrievi, K. 

Mežapuķe uzskata, ka tā ir mūsu nākotne, jo šīs tautības pārstāvji tiek uzskatīti par strādīgiem. 

Visvairāk uzņēmumam pietrūkst vidējā līmeņa speciālisti, ja būtu nepieciešami 5-7 jauni 

darbinieki, tos atrast būtu gandrīz neiespējami. Ar šo pašu problēmu saskaras arī Kapteiņu osta. 

Kā tūrisma nozares uzņēmumam tam visvairāk darba ir vasarās. Tad nepieciešams pat trīs vai 

četras reizes vairāk darbinieku, bet tos atrast ar katru gadu kļūst arvien grūtāk. 

Uzņēmēji gan vērtē, ka secīga ir nākamā problēma, – dzīvojamā fonda trūkums. Šis ir 

jautājums, kura risināšanā aktīvi vajadzētu iesaistīties pašvaldībām. 

J. Garančs uzsver, ka svarīgi ir radīt apstākļus, kas piesaista iedzīvotājus – ar plašu 

pieejamo pakalpojumu klāstu, infrastruktūru. Nepieciešams domāt ilgtermiņā, vismaz 5–10 

gadus uz priekšu, un šī ir sadarbība, kas pašvaldībai jāveido kopā ar uzņēmējiem. Ja būs vide, 

kurā cilvēki vēlēsies dzīvot, atrisināsies arī darbaspēka trūkuma problēma. Savukārt, runājot 

par citiem darbu apgrūtinošiem faktoriem, J. Garančs uzsvēra, ka līdz ar pasaulē valdošo 

situāciju  mainījusies banku attieksme, ir lielas grūtības tikt pie finanšu līdzekļiem attīstībai, 

īpaši, ja uzņēmums vēlas savā darbībā ieviest kaut ko jaunu. 

Tāpat uzņēmēji neslēpj, ka šajā pandēmijas laikā jūt satraukumu par nākotni. O. Jūliks 

spriež, ka nav pārliecības par to, kas sagaida tūrisma jomu, kā varēs strādāt nākamajā sezonā. 

Uzņēmēji uzsver, ka teritoriālais iedalījums uzņēmējdarbībā nav nozīmīgs, J. Garančs 

uzsver, ka to vajag izmantot kā iespēju, jebkuras pārmaiņas, ja nekas netiek darīts, ir drauds, ja 

pārmaiņas izmanto savā labā, tas noteikti būs ieguvums. Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs min, ka attīstība pēc teritoriālās reformas būs iespēju līmenī, cik to ļaus pieejamie 

resursi. K. Mežapuķe vērtē, ka teritoriālais iedalījums nav būtisks, savukārt O. Jūliks atzīst, ka  

galvenais, lai lielā novadā netiek aizmirsti mazie uzņēmumi. Strādājot nelielā pašvaldībā, 

viņaprāt, ir lielākas izredzes tikt uzklausītiem. Savukārt J. Garančs spriež: Ja skatās no biznesa 

viedokļa, vieta, kur strādā, nav tik svarīga. Biznesu ietekmē nacionālie lēmumi – par nodokļiem, 

atbalsta mehānismiem. Mūsu gadījumā daudz biežāk strādājam ar Zemkopības ministriju nekā 

Alojas novada domi. Bet vietēja mēroga jautājumus valstiski nerisinās, par to jāgādā pašiem,  

piemēram, kādā stāvoklī ir vietējie ceļi, cik labi šeit dzīvojot jūtas mūsu darbinieki. Ja šobrīd 

uzņēmēju padomē runājam par jautājumiem, kas skar tikai Alojas novadu, tad pēc reformas 

varēsim lemt jau plašākā mērogā. 

Pašvaldību vadītāji izsakās par sadarbību pašvaldību starpā, pēc reformas: 
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V. Bārda komentē: “Nav iespējams pateikt, kā būs pēc reformas, bet uzskatu, ka valsts ir tik 

stipra, cik stiprs ir katrs tās posms. Ir nepieciešams uzsvērt katra reģiona iespējas, kā arī veidot 

dialogu godīgā ceļā. Iepriekš novadi ir spējuši sadarboties, tādēļ ir cerība, ka tā notiks arī 

nākotnē.” 

D. Straubergs uzsver: “Pašvaldībai ir jābūt godīgai pret uzņēmējiem, izveidojot visiem 

vienādus noteikumus. Tādā veidā tiktu novērstas domstarpības uzņēmēju vidū.” 

D. Zemmers akcentē: “Jebkura joma novadā ir vienlīdz svarīga, izaicinājums jaunajai 

novada vadībai ir to redzēt un strādāt, lai nākotni veidotu pēc iespējas pozitīvāku.” 

 

Uzņēmēju kopsapulcē tiešsaistē piedalījās 58 interesenti. Visiem bija iespēja uzdot 

jautājumus, rakstiski izteikt viedokli un ierosinājumus. Salacgrīvas novada uzņēmēja Ieva 

Alpa-Eizenberga pauda bažas, kur pēc novadu apvienošanas varēs saņemt būvvaldes 

pakalpojumus, jo patreiz Salacgrīvas novadā ir ļoti labi strādājoša, uz  uzņēmējdarbības atbalstu 

vērsta būvvalde, bet ir bažas, ka tādā formātā kā līdz šim šos pakalpojumus saņemt vairs 

nevarēs. I. Alpa-Eizenberga komentē, ka par Valmieras reģiona būvvaldi regulāri ir negatīvas 

atsauksmes- par darbinieku attieksmi un ilgajiem termiņiem. 

Savukārt puikuliete, purvu pētniece Ilze Ozola aicināja pašvaldības un uzņēmējus 

izmantot kovida radīto situāciju. Cilvēki brauc uz laukiem strādāt attālināti, un šodien, šeit kopā 

nākušie, visi trīs ir lauku novadi. Nepieciešams reklamēt attālināto darbavietu iespējas, kā arī 

biznesa uzsākšanai pieejamo atbalstu. 

 

5. Atskaite par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu - 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Andris Līvs 

 

Kopsapulces noslēgumā Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs 

Andris Līvs sniedza uzņēmējiem atskaiti par Uzņēmēju konsultatīvās padomes veiktajiem 

darbiem. Tāpat tika pārrunātas ieceres 2021. gadam. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.20 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


