ALOJAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
2021. gada 21. janvārī

PROTOKOLS

Nr. 1/2021

Alojā
Sēdes sākums plkst. 15.00
Darba kārtība:
1. Izmaiņas nodokļu regulējumā no 2021. gada - VID NP Procesu organizācijas daļas
galvenā nodokļu inspektore Svetlana Skripņika;
2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam - Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";
3. Jaunumi uzņēmējiem - Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja
Sabīne Stūre;
4. Aktualitātes Alojas novada domē - Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
5. Citi jautājumi:


Nākamās sēdes laiks un vieta.

Sēdi vada:
Sēdi protokolē:

Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"
Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra
SALA projektu koordinatore

Sēdē piedalās:
1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";
 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv";
 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen";
 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi";
 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi";
 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs";
 Viola Ķikute, SIA “Alewood”;
 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;
 Aivars Krūmiņš; Alojas novada domes Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos
jautājumos;
 Regīna Grosa, Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste;
 Sabīne Stūre, Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja;
 Zane Lapšāne-Celma, Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore.

3.

Uzaicinātās personas:
 Svetlana Skripņika, Valsts ieņēmumu dienests.
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4.

Citi interesenti:
 Aija Dzintra Paukšēna, b.s. “Lielkalni”;
 Andrejs Hansons, SIA “Ekotri”;
 Arvīds Ozols, SIA “Aloja Agro”;
 Elīna Lilenblate, Salacgrīvas novada dome;
 Gatis Zariņš, SIA “Black bent woodworks”;
 Ieva Kreišmane, SIA “DK Apsītes”;
 Ilze Millere, Limbažu novada dome;
 Inga Upatniece, SIA “Trīs saujas”;
 Jānis Garančs, SIA “Aloja-Starkelsen”;
 Sanita Purmale, SIA “Aloja-Starkelsen”.

Sēdē nepiedalās:
 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo".
Sēde tiek ierakstīta audioformātā.
1. Izmaiņas nodokļu regulējumā no 2021. gada
Ziņo S. Skripņika
Valsts ieņēmuma dienesta pārstāve informē sapulces dalībniekus par izmaiņām nodokļu
regulējumā no 2021. gada:
 Izmaiņas algas nodokļos.
 Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem.
 No 2021.gada 1.janvāra tika ieviests vienotais nodokļu konts VID administrētajiem valsts
budžeta maksājumiem.
 Ar 1. janvāri tiek atcelts patentmaksas maksājums, saglabājot tikai samazinātās patentmaksas
režīmu pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
 Tiks ieviesta automātiskā nodokļu pārmaksas atmaksa un saņemta informācija kādos
gadījumos tā paredzēta, VID datu bāzē šāda opcija tiks ieviesta 2022. gadā.
 Grozījumi Valsts sociālā apdrošināšanā, samazināta vispārējā likme, ieviestas minimālās
obligātās iemaksas.
 Minimālās algas pieaugums no 430 eiro uz 500 eiro.
 Ieviestas minimālās obligātās iemaksas, objekts 500 eiro mēnesī, 1500 eiro ceturksnī.
 Ja pašnodarbināta persona nesasniegs 500 eiro mēnesī, tad var iesniegt VID Apliecinājumu
par plānotajiem ieņēmumiem, iesniedz līdz 1. jūlijam, par 3. ceturksni, par 4. ceturksni līdz
15 oktobrim. VID nosūtīs ziņas VSAA, tad aprēķins par to netiks veikts.
 Lauksaimniecībā strādājošām personām sociālās iemaksas jāveic katru ceturksni.
 Dabas resursu nodokļa likme tiks paaugstināta atsevišķās pozīcijās.
 Līdz 2023. gada 31. decembrim samazināta likme augļiem un dārzeņiem – 5% PVN likme.
Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā publiski pieejamas visas prezentācijas, kas skars nodokļu
izmaiņas 2021. gadā.
Uzņēmēji un sapulces dalībnieki iesaistās diskusijā ar VID pārstāvi.
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2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam
Ziņo A. Līvs
Notikusi online tikšanās ar novada lielākajiem uzņēmējiem. Apsardzes pakalpojuma
jautājums tiek risināts gandrīz gadu, jo apsardzes kompānijām Alojas novads nav finansiāli
izdevīgs ekipāžas norīkošanai.
Galvenā doma – uzņēmējiem apvienojoties, slēgt līgumu ar kādu no apsardzes
kompānijām. Šobrīd norit sarunas ar SIA “Mega sargs” apsardzes kompāniju, kuri ir ieinteresēti
izvietot savu ekipāžu Alojas novadā. Plānota tikšanās ar SIA “Mega sargs” pārstāvjiem.
V. Bārda komentē, ka notikusi tikšanās ar Iekšlietu ministriju, kura konsultējusi sazināties
ar Drošības nozares kompāniju asociāciju. V. Bārda aicina uzņēmējus būt aktīvākiem, lai ātrāk
varētu apkopot uzņēmējiem nepieciešamo apsardzes pakalpojuma ieviešanā.
A. Krūmiņš papildina, ka arī Alojas novada pašvaldība iesaistīsies un apkopos
nepieciešamo informāciju.
Jaunumi uzņēmējiem
Ziņo S. Stūre

3.

S. Stūre informē uzņēmējus par svarīgākiem mēneša jaunumiem uzņēmējiem:
 Tiks atvērta LIAA programma uzņēmējdarbības attīstībai;
 NVA aicinājums darba devējiem - pieteikt algu subsīdiju darbavietas bezdarbniekiem
no līdz 31. decembrim;
 LTRK “Vidzemes biznesa diena” 26. janvārī;
 “Digitālā mārketinga” apmācības Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu uzņēmējiem;
 Uzsākta virzība Ungurpils dzirnavu ezera attīstībai – aicinājums uzņēmējiem
iesaistīties, nākamā darba grupas sanāksme 27. janvārī;
 “Biznesa izmēģinājumu laboratorijas” nodarbību cikls.
4.







Aktualitātes Alojas novada domē
Ziņo V. Bārda

Saņemts Valsts kases aizdevums SIA “Alojas novada saimniekservisa” vajadzībām –
siltumtrases izbūvei;
Remontdarbi Puikules pirmskolas izglītības iestādē turpinās;
Ir sagatavots 2021. gada budžets, tas tiek virzīts uz domes sēdi;
Notikusi LIAA un Ekonomikas ministrijas konference – “Zaļais koridors” – vieglāks
process projektu ieviešanā;
Jūnijā notiks Pašvaldību vēlēšanas un izveidots Limbažu novads;
Notikušas Limbažu Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārvēlēšana.
5.

Citi jautājumi:

Nākamās sēdes laiks un vieta: 18. februārī plkst. 15.00, Webex platformā.
Sēde slēgta plkst. 16.45
Sēdi vadīja:

Andris Līvs

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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