ALOJAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
2021.gada 20.aprīlī

PROTOKOLS

Nr. 4/2021

Ungurpils
Sēdes sākums plkst. 15.00
Darba kārtība:
1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam – Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";
2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība pēc Administratīvi teritoriālās reformas - Andris
Līvs, SIA "ELKOMS I";
3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2021 - Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA
vadītāja Sabīne Stūre;
4. Aktualitātes Alojas novada domē un informācija par Alojas novada domes aprīļa sēdē
izskatāmajiem jautājumiem- 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 vadītāja

Sēdē piedalās:
1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
 Alvis Bondars, ZS “Priedītes”;
 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";
 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv".
 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen";
 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi";
 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs";
 Linda Neļķe, ZS “Klētnieki”;
 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi";
 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja;
 Gunita Meļķe-Kažoka, Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste.
2. Domes pārstāvji:
 Valdis Bārda, Alojas novada domes Priekšsēdētājs;
 Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora p.i.;
 Sabīne Stūre, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja;
 Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu
vadītāja.
3. Uzaicinātās personas:
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 Dainis Seržants, SIA “Respect”;
 Elīze Marjutenkova, IK “Lapsa rada”;
 Leons Mačs, SIA “Evor”;
 Māris Treimanis, SIA “Zaļās dzelves”.
4. Citi interesenti:
 Andris Bērzkalns, SIA “Madara 93”;
 Ieva Kreišmane, SIA “DK Apsītes”;
 Jānis Garančs, SIA "Aloja - Starkelsen".
Sēdē nepiedalās: nav.
Sēde tiek ierakstīta audioformātā.
1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam
Ziņo A. Līvs
SIA “Evor” valdes loceklis Leons Mačs izklāsta, ekipāžas izvietošanai un apsardzes
pakalpojuma ieviešanai Alojas novadā pašizmaksas plānojas 4000 eiro, cerot nākotnē paplašināt
pakalpojuma sniegšanas apjomus, gūstot peļņu uzņēmumam. Uzņēmums piedāvā: ugunsdrošības un
signalizācijas sistēmas uzstādīšanu, video novērošanu, u.c. V. Bārda uzsver, ka uzņēmējiem ir svarīgi
termiņi, jo šis jautājums tiek risināts ilgu laiku. L. Mačs nākamās nedēļas laikā, kopā ar tehniķi gatavs
doties apsekot novada uzņēmumus, lai redzētu reālo situāciju. Viņam nepieciešams saraksts, kas
kuram uzņēmumam nepieciešams, kā arī to, cik katrs uzņēmums ir gatavs maksāt. S. Stūre atbild, ka
uzņēmēji vēlas uzzināt, cik ir apsardzes pakalpojuma tirgus cena, lai uzņēmēji paši izvērtētu un
vienotos. L. Mačs piedāvās cenu un pakalpojuma aprakstu. V. Bārda vēlas noskaidrot, līdzvērtīgas
apdzīvotas vietas piedāvājumu un pakalpojuma izmaksas. L. Mačs komentē, ka tas ir atšķirīgi, katram
savas vajadzības, tas jāizvērtē individuāli.
A. Līvs piesakās izrādīt objektus, kurus iepriekš ir apsekojis.
I. Veinberga vēlas noskaidrot, cik ilgā laikā uzņēmums ir gatavs sniegt apsardzes
pakalpojumus novadā. L. Mačs atbild, ka sākumā jāsaprot esošā situācija, pēc objektu apsekošanas
varēs sniegt precīzāku atbildi.
A. Bondars jautā, par privātmāju apsargāšanu un ar to saistītām izmaksām. L. Mačs atbild, ka
aptuvenās izmaksas privātmājām 20 eiro, dzīvokļiem 15 eiro.
A. Krūmiņa lūgums apsardzes kompānijai palīdzēt sagatavot tehnisko specifikāciju, to varētu
plānot pēc objektu apsekošanas.
A. Līvs saņēmis piedāvājumu no SIA “Megasargs”, kuri ir gatavībā sniegt apsardzes
pakalpojumus Alojas novadā, izmaksas 5500 eiro.
J. Garančs jautā, vai ir skaidrs mehānisms, kādā veidā starpība tiks nosegta, ja aug klientu
skaits, kādā veidā tiks mainītas pakalpojuma izmaksas. V. Bārda lūdz A. Līvam to noskaidrot sarunā
ar SIA “Megasargs” pārstāvjiem.
A. Bondars uzsver, ka arī apsardzes uzņēmuma uzdevums būtu reklamēt savus pakalpojumus,
lai klientu loks gadu gaitā augtu.
A. Krūmiņam interesētu apsardzes kompāniju standarta līgumi un atbildība. V. Bārda aicina
sazināties ar Siguldas novada pašvaldību, lai dalās ar pieejamo informāciju un dokumentāciju.
S. Stūre informē, ka saņēmusi telefona zvanu no sievietes, kura specializējusies apsardzes
pakalpojuma sniegšanā izmantojot suņus un vēlas piedāvāt savus pakalpojumus, izmaksas 9 eiro
stundā. S. Stūre lūdz uzņēmēju komentārus. V. Bārda aicina noskaidrot, vai šī sieviete ir reģistrējusi
savu darbību un ir nokārtoti visi nepieciešamie sertifikāti. J. Garančs komentē, ka SIA “AlojaStarkelsen” neinteresē šāda veida pakalpojums, jo pārtikas ražošanas uzņēmumā dzīvnieki iekštelpās
nav atļauti. A. Bondars min, ka ideja ir laba, bet vairāk šādu pakalpojumu redz cietuma un militāro
bāžu apsargāšanā.
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SIA “Respect” valdes priekšsēdētājs D. Seržants min, ka ir veikti aprēķini apsardzes
pakalpojuma sasniegšanai Alojas novadā, kopējā mēneša summa ir 9500 – 9900 eiro (ar PVN), bez
PVN ~7500 eiro. Šāda summa veidojas par pakalpojumu, ne samaksa par iekārtām, arī tas, ka iesaistīti
lieli cilvēkresursi.
S. Stūre vēlas noskaidrot, kādi pakalpojumi ir iekļauti noteiktajā summā. D. Seržants min, ka
ir iekļauts plašs pakalpojumu saraksts, kuru nosaukt prasītu daudz laika. A. Bondars lūdz nosaukt
konkurentu piedāvāto pakalpojuma summu. S. Stūre min, ka tās ir summas no 4000 – 6000 eiro, D.
Seržants komentē, ka par šādu summu tiks sniegts nekvalitatīvs pakalpojums. SIA “Respect”
ieguldījums: posteņa veidošana, transports, sakari, apkalpošana, sistēmu remonti, kā arī cilvēkresursi
un arī kvalitāte, tas prasa lielus ieguldījumus, bet ekipāžu veidos tikai 1 cilvēks, savādāk tas vēl vairāk
pakalpojumu sadārdzinās.
I. Ozola vēlas precizēt, ko par piedāvāto pakalpojumu, kas maksā zemāko summu, varētu
saņemt vai nesaņemt no konkurentiem. D. Seržants min, ka ir daudz nianses, piemēram, taupot
resursus, neizbrauc uz izsaukumiem, nav pieejami montieri, nav kvalitatīvi apmācīts personāls.
2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība pēc Administratīvi teritoriālās reformas
Ziņo A.Līvs
A. Līvs vēlas noskaidrot uzņēmēju viedokli, kā Uzņēmēju konsultatīvā padome varētu strādāt
pēc novadu apvienošanās, vai veidot sadarbību ar Limbažiem un Salacgrīvu, vai palikt atsevišķi. S.
Stūre min, ka Limbažu uzņēmēju konsultatīvā padome vēlas veidot sadarbību ar Aloju un ir
uzaicinājuši piedalīties uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē 12. maijā plkst. 17.00.
V. Bārda komentē, ka var veidoties jauna uzņēmēju padome, kuru veido apakšnodaļas, kas
veidojas lokāli.
M. Treimanis izklāsta Limbažu uzņēmēju padomes darbu, kas mainīts, kāda ir darbu
organizēšana, lai veiksmīgāk komunicētu ar novada uzņēmējiem. Viņš skaidro, ka šis gads būs
pārmaiņu gads, kas ļaus saprast, kādā veidā visi tālāk strādāsim.
A. Līvs komentē, ka vēlas redzēt Alojas pārstāvjus Limbažu padomē, bet saglabājot esošās
pozīcijas.
S. Stūre priecājas, ka Limbaži ir izveidojuši savu identitāti, kurai Aloja var pievienoties.
M. Treimanis vēlas saprast jaunās vadības prioritātes saistībā ar uzņēmējiem, pēc novada
reformas, kā arī aktīvi līdzdarboties.
V. Bārda grib precizēt, vai ir iespējams 12. maijā Limbažu uzņēmēju padomes sēdē
pievienoties visiem Alojas novada uzņēmēju padomes locekļiem. S. Stūre atbild, ka tāds bija
uzaicinājuma mērķis.
A. Bondars iesaka padomes apvienoties, iekļaujot padomes locekļus no visiem šā brīža
novadiem.M. Treimanis piekrīt, ka kooperēties ir nepieciešams, jārunā zem kāda nosaukuma tas
nākotnē būs.
3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2021
Ziņo S. Stūre
S. Stūre atgādina, ka Uzņēmēju diena notiks 29. maijā. Ir notikusi darba grupas sanāksme, lai
diskutētu par Uzņēmēju dienas organizēšanu. Ir priekšlikums uzņēmējiem, sagatavot informatīvos
stendus, ko izvietot noteiktās vietās, jo šogad epidemioloģiskā situācija neļaus pulcēties tik lielam
uzņēmēju skaitam. V. Bārda komentē, ka tas varētu būs Uzņēmēju parks, kad uzņēmēji paši gatavo
informatīvos plakātus, kuri noteiktā maršrutā tiks izvietoti. Kā arī šogad būtu ļoti nozīmīgi sumināt
novada uzņēmējus, tikai būs jādomā, kā to darīt atbilstoši šī brīža apstākļiem.
V. Bārdas ideja - muzikālais priekšnesums varētu tikt piedāvāts tehnikas parādes laikā,
braucot līdzi citām tehnikas vienībām.
I. Veinberga atbalsta ideju un komentē, ka šajā aktivitātē, izgatavot informatīvos plakātus par
uzņēmumu, ļaut to darīt visiem, kas to vēlas, nevis tikai tiem, kuri nepiedalās izstādē – tirdziņā.
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J. Garančs iesaka pārcelt pasākumu uz virtuālo vidi, lai tam varētu sekot līdzi vairāk cilvēku,
translēt mazos video no pasākuma vietas visas dienas laikā.
V. Bārda komentē, ka naudu, kura netiks izmantota balles daļai, to var ieguldīt citās
aktivitātēs.
I. Ozola ieskicē, ka veidot Uzņēmēju parku kā atpūtas vietu, kur izvietoti informatīvie plakāti,
šūpuļtīkli, krēsli u.tml.
A. Bondars komentē, ka video filmēšanu vajadzētu uzticēt profesionāļiem, lai pasākums būtu
kvalitatīvāks. S. Stūre solās apzināt bezmaksas resursus, lai saprastu, cik piedāvātais pakalpojums ir
kvalitatīvs.
I. Kreišmane iesaka veidot Live video facebook par katru uzņēmēju.
I. Ozola izklāsta, ka ir plānots arī izvietot fotokonkursa bildes.
Uzņēmēji iesaka veidot konkursus. J. Garančs ir gatavs piedāvāt SIA “Aloja-Starkelsen”
produkciju. J. Garančs min arī to, ka šis ir uzņēmuma 30. jubilejas gads.

4. Aktualitātes Alojas novada domē un informācija par Alojas novada domes aprīļa sēdē
izskatāmajiem jautājumiem
Ziņo V. Bārda
 Tuvojas pašvaldību vēlēšanas un jauna novada veidošana, domes sēdēs tiks lemts par
kopēja attīstības plāna veidošanu, sistēmu salāgošanu un likumdošanas izmaiņām;
 Novadā uzsāktie projekti: apgaismošanas tīkla izveide Alojas pilsētā. Daudzdzīvokļu māju
pieslēgšana kopējam apkures tīklam, jo izbūvēta jauna siltumtrase;
 Vīķu muižas rekonstrukcijas projekts;
 PII “Auseklītis” filiāles Puikulē remonts un ēkas atjaunošana;
 Nepieciešams izpildīt nepabeigtās saistības ar Grobiņas novadu, jo K. Zāles piemineklis
“Brīvības cīnītājiem” jau kādu laiku atrodas Alojā, bet Grobiņā nepieciešams uzstādīt kaut
ko pieminekļa vietā, šis jautājums ir procesā;
 NVO projekti: sakopt disku golfa teritoriju, netālu no Alojas Ausekļa vidusskolas, kā arī
iegādāties papildus grozus, sadarbojoties ar uzņēmumiem. Izveidot biedrību un popularizēt
pludmales volejbolu;
 Ir apstiprināts un tiks uzsākta ielu apgaismojuma nomaiņa Alojā, Staicelē, Ungurpilī;
 Tiek piešķirts finansējums Alojas pilsētas ielu: Jūras ielas un Rīgas ielas krustojuma un
Valmieras ielas posmu ielu seguma atjaunošanai, kā arī gājēju celiņa ierīkošanai Valmieras
ielas posmā;
 Nepieciešama sabiedriskā centra pārbūve Rīgas ielā 4, Alojā, nepieciešams finansējums;
 Staiceles pamatskolā nepieciešams uzstādīt papildus novērošanas kameras, kā arī veikt
remontu;
 Jaunā Limbažu novada Attīstības plāna izstrāde, veidot darba uzdevumus un pamatu šim
plānam, kā arī veidot iepirkumu, lai saņemtu šo pakalpojumu;
 Attīstības nodaļa informē, ka ir pieejamas finansējuma iespējas, labi nosacījumi,
infrastruktūras objektiem, energoefektivitātes pasākumiem, higiēnas prasībām,
pašvaldības ēku pielāgošana pašvaldības - augstas gatavības investīcijas projekti (sistēmā
BIS). Vilzēnu tautas nama pārbūvei un Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras
sakārtošana ar visām tām pieguļošajām ielām. Virs 5000 investīcijām augstas gatavības
investīciju projekti, kas jāiesniedz šī mēneša laikā (1. kārta 15. maijs, 2. kārta septembris),
pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai, bet pašvaldība negrib sasteigt Staiceles
pirmskolas izglītības iestādes būvniecību. Alojas novadam nelabvēlīgi apstākļi, lai saņemtu
projektu finansējumu vidusskolai, ir jābūt pieaugošam vidusskolēnu skaitam, t.i. 40+;
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 A. Krūmiņš ziņo, Alojas novada saimniekserviss realizēs projektu, ēku Rīgas 22 un Rīgas
24, Alojā, pieslēgšana kopējai siltumtrasei, Rīgas iela 5 atstās pieslēguma vietu, bet
pagaidām to nepieslēgs;
 Ir sagatavoti dokumenti un tiek gaidīts lēmums par Alojas novada pievienošanu Vidzemes
plānošanas reģionam;
 A. Bondars vēlas noskaidrot, vai Limbažu un Salacgrīvas novadi neliek šķēršļus jaunu
projektu saskaņošanā. V. Bārda atbild, ka sūdzību nav, ja nepieciešams, tiek veidotas sēdes
un visu pārrunā, ir pretimnākoši.
5. Citi jautājumi:
S. Stūre informē uzņēmējus par jaunumiem:
 Pieteikšanās virtuālam Iespēju festivālam “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2021”;
 ALTUM programmas Covid-19 pandēmijas izraisīto grūtību pārvarēšanai;
 NVA uzsāk sezonas darbu akciju;
 NVA Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums, no 7. aprīļa līdz 23.aprīlim pieņem
darba devēju pieteikumus;
 22. aprīlī notiks vebinārs: "Pareiza lietvedība kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai";
 Lielā talka 2021, kas notiks 24. aprīlī;
 Līdz 25.aprīlim aicina izvirzīt pretendentus nominācijai “Alojas novada tēla
popularizētājs” aizpildot pieteikuma anketu, Alojas novada uzņēmēju dienu ietvaros, kas
notiks 29. maijā. Kā arī nepieciešams izvirzīt 2 uzņēmēju konsultatīvās padomes
pārstāvjus, lai izvērtētu nominācijām izvirzītos uzņēmumus;


Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka
nākamā sapulce notiks 2021.gada 18.maijā plkst.15.00 attālināti Webex platformā.

Sēde slēgta plkst. 17.25
Sēdi vadīja:

Andris Līvs

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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