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"Mēs esam 
KONFERENCE 

BAIBA MIGLONE 

Ekonomiskā krize mūsu valsti ir 
skārusf absolūti visas tautsaim
niecibas nozares. Celtniecl"ba nav 

izņ ēmums un vienā zi.ņ.ā- varbūt 
pat viena no nozarēm, ko tā skar 
vissmagāk. 

Kl\ izdzīvo1 !aja laikā, kā saglabā! 
darbavietas un radīt jaunas? Kādas 
būs uzņērnējdarbības prioril:itcs, un 
Ieā pašvaldiba var veidnāt uzņēmej
darbību? Godīgas konkurences sti
mulešana - šis bija jautājumu loks, 
uz ko nesen centās rast atbildi ,.A. A. 
& Büvkompānijas" rikotajā konferen
cē. Aicinā to vidū bija visu piecu bijušā 
Madonas rajona novadu vadītāji, 
ValslS icņčmumu dienesta Vidzemes 
nodokļu un muitaS administrācijas 
Madonas nodaļas vaditāja Astrida l.a
diga un lUgas Tehniskās unh-ersit'ites 
profesors Jānis Vanags. 

Apvienošana - pamats 
konkurētspējas 
pallelināšanai 

- .,A. A & Būvkompānijas" ir 
uzņēmumu grupa, kas sniedz celtnie
o"bas, projekt&nas, grāmatvedības, 
darbinieku apmācības, rürisma pa
kalpojumus. Sī grupa sāka veidoties 
2005. gadā ar merķi iegūt tielākus 
celtniecības un ūdenssaimniectbas 
pasūtijumus, Ieā ari kopēji lzmantot 
juridiskos, personāJa vadības, dar
binieku apmācības, ekonomiskos 
pakalpojumus. 1ās biedri ir PS .,A. A. 
& Būvkompānijas", SIA ,.MS AK VA", 
SIA ,.Madonas būve", SIA ,.MB likJr, 
SIA .,A A. Mežmalas", S(A .MB Buv
tehnika", SlA "Ceturtais stils", SlA 
.,AB Konsole", SIA Jēkabpils būve", 
SlA .,Santexo", PS .,Madonas būve 
& Hydroteh". 2008. gadā grupas 
uzņēmumos strādāja 156 darbinieki, 
savukān 2009. gadā. neraugoties uz 

ekonomisko krizi, U7J)ēmumos strā
dā 194 darbirueki, tītld !ajoo g>iilajoo 
laik05 darbs vē.l ir iedots 38 cilvčkiem. 
Uelākā daļa, 138 darbinieki, dzivo 
Madonas novadā,-konferences sā· 
lrumā nelielu pre7..cntādju un icskaru 
būvkompānijas darbibā sniedza .,A. 
A. & Būvkompānijas" pilnvarotais 
pārstāvis Arvīds Apfelbaums. 

- Salidzinoļi neto apgroziba 
2008. gadā b;ja 11 484 662 LVL, bei 
2009. gada deviņos mēndos- jau 
12 425 425 LVL. Neto darba alga 
arnaksā1a 735 188 LVL. 2009. gada 
deviņos mēndos - 507 477 LVL. 
VI.Sdažādākajoo nodokļos 2008. gadā 
samaksāiS 1 098 958 LVL, 2009. gada 
deviņos mēnc!os-1 023 755 LVL. 
Nesen iznāca ,.Dienas Bizness TOP 
500", kur tiek izmantQti 2008. gada 
6nan!u rādītāji. Salīdzinot grupas 
finanšu rādīt:ijus ar bjā izdevu
ma atspoguļotajiem, redzam. ka 
..A. A. & Būvkompānijas" ir 28. vietā 
starp lielikajim būvnieku kompāni
jim un 4. vietā starp ŗentablākajām 
būvnieku kompānijām. Savukārt, ja 
salidzina liclākos Vidzemes uzņē
mumus pēc neto apgrozījuma, mūsu 
būvkompānija ieņem 12. vietu, ari 
2009. gada rādītāji nebūs sliktāki, 
ar gandarijumu pauda pilnvarotais 
pārstāvis, ulSVerot, ka minētie skaitļī 
parāda, ko var izdarit, apvienojoties 
11 uzņi:mumiem 

Šobrid velksmīga 
uzņēmējdarbība 

- VID Vidzemes nodokļu un 
muitas administrācijas Madonas 
nodaļas administrējamajā terim· 
rijā faktiskie kopbudžeta ieņēmu
mi 2009. gada 9 mēneļos sastāda 
11,5 miljonus latu. Salīdzinoļi, ja 
.,A A. & BUvkompārujas" kopigals de· 
vums budžetā !ajā periodā ir apmē
ram 1 miljons Iaru, kas sascāda 9% no 

�jā grūtajā ekonomiskajā situācijā, iespējams, �i nebūs vienīgā diskusija par uzņemējdarbibas veicinā�nu 
reģiona. Diskusiju vada Arvids Apfelbaums. OĻĢERTA SKUJAS foto 

kopējās budžeta summas, tas liecina 
par loti veiksmigu uzņēmējdarbt"bu, 
-aiZĪmčja nodaļas wdītāja Astrida 
Ladiga, bet, runājot par vispārējām 
tendcncēm ļajā gadā būvniecibas 
jomā, piebilda, ka Madonas nodaļas 
adminisa:rējamajā teritorijā kopējais 
uzņčmumu skaits pat nedaudz ir 
pieaudzis, diemžēl neviens no jau· 
najiem uzņēmumiem nav deklarējis 
būvniccibu kā pamatnozari. Būvnie
o""bas uzņēmumi, tāpat kadru nozaru 
uzņēmumi, cinās par savu eksistenci. 
Nodokļu maksātājiem, kas nonāku!i 
6nansiā.lās grūtībās, normatlvie akti 
paredz kānējos nodokļu maksājumus 
sadalīt uz laiku Lidz vienam gadam, 
vienojoties par parāda nomaksas gra
fiku un rēķinot vienu cerurto daļu no 
nokavējuma naudas. PieprdSOt izziņas 
par nodokļu nomaksu, pozitivs fak
tors ir tas, ka izzi..ņā piclķinā tenniņa 
pagarinājuma summa neparādās 
kā ak:tuālais parāds. Tatad, rcgulāri 
sekojot lidzī savam finansiālajam 
stāvoklim, uznēmumiem ir iespēja 
piedalītics konkursos, iegūt jaunus 
pasūtījumus un attistltics. 

Nākotne tomēr rada 
bažas 

- Patlaban noslēgtie ligumi un 
aprēķinātā naudas plūsma pozilīvi 
jauj plānot 2010. gada pinno pus
gadu, bet tā1ā.k. ir pilniga neziņa, lidz 
ar to icspčj:una daudzu darbinieku 
atbrivošana. Sogad uzņēmumi pie
dalījušies 35 valsts iepirkumu kon· 
kursos, un tikai trijos esam uzvarēju!i 
un noslčguši līgumus. Salidzinot ar 
citiem gadiem. tas ir gaužām niecigs 
pasūtījumu skaits, jo privāto pasūtl· 
jumu gandriz vairs nav. Konkursos 
tiek piedā.v.'i.ta cena, kur pcjņa vispir 
vairs netiek riķināta, bet rada i7.bri
nu, ka konkurenti picdāvi par 20, 40 
un reizēm pat 60% zemākas cenas. 
Secinājums var būt tikai viens -vai 
nu ļie uzņēmumi gatavojas bankrotēt 
un pasūtitāju icsai.stit nepatikšanās ar 
nepabeigru objektu, vai ari pēc laika 
paziņot -lūdzam papildu samaksu. 
Otrs variants - nemaksāt nodokļus 
un apkrāpt valsti. ..A. A. & Būvkom· 
pānijas" nav pieņemams neviens 
no šiem variantiem, jo būt zaglim 
un meUm nav nekāda goda lieta. Ja 
iepirkumu likumā tiktu ietverts no
sacījums un ņemts vērā pretendenta 
samaksātais nodokļu daudzums, tad 
dau<izz negodigas lietas iepirlrumos 
beigtas, - savā vēstljumā uzsvčra 
Arvīds Apfclbaums, griežoties pie 
pašvaldību vadītājiem un jautājot 
viņu domas gan šajā problēm.ā, gan 
attiecībā uz ro, kā pašvaldJ"bas varēru 
veicināt uzņēmējdarbību. No savas 
puses vēl piezimējot, ka ekonomikas 
atvesejošana visos piecos jaunizvei· 

dota;os novados iespējama ar dažā. 
diem Eiropas Savienlbas finansētiem 
projektiem un publlskā.s pannenbas 
projektiem. Tas dos darbu celtn.ie
cibas uzņēmumiem, kuriem būtu 
jāizmanto vietējie apak!uzņēmēji, 
būvmateriālu ražotāji (smilts, grants, 
ļķcmbas, kokmateriā.li un.), vietējic 
tirdzniecības uzņēmumi, vietējie 
servisa uzņēmumi. Savukārt tas ļau
ru sagl.abāt esošās un raditu jaunas 
darbavietas, pieaugru nodokļu mak
sā.jumi, saglabātos vai pat uzlabotas 
iedzīvotāju labklājība.s līmenis. 

lnstrumentārijs 
ierobežots 

- Pašvaldibai instrumentārijs 
jaunu darbavietu radīšanai ir joti 
ierobežots, - atzina Madonas no
vada domeS priek!sēdētājs Andrejs 
Ceļapīters. - Tas, ko mēs varam 

darit, un kuru nozari faktiskJ paļval· 
dības ir pacēlu!as, saistis ar tūrisma 
attisttbu. Kopš 2007. gada, kad mūsu 
rajonā nebija pat !āga, kur pusdienas 
paēst un nakti pārgulēt, ir izveidotas 
1000 un vairāk mītnes vietas. Lai 
tikai būru pakalpojumu ņēmēju tik 
daudz! Vēl viena joma, kas izauga 
tidas mūsu aktivitātcs rezultātā, ir 
celmiecība, sā.kot jau ar 90. gadu 
beigām ar tādiem objektiem kā 
slimnica, muzejs, skolu renovācija 
utt. Cita lieta, ka !ajos konkursos 
uzvarējušās ne vienmēr ir vietējās 
firmas, jo mums ir uzticēta sabied
nbas nauda un ar šo nelielo naudu 
maksimāli daudz jāizdara - tātad 
jālzvēlas izdevigākais piedāv-.ijums. 
Taču uzņēmējam ir jāizpilda ne tikai 
tas, ko viņš apsolijis savā piedāviju· 
mā, bet ari jinopclna uzņēmuma 
attisuDai utt. Udz ar to tā ir lielākā 
dilemma. Es uzskatu, ka mums ir 
\"eicies ar ūdenssaimniecibas projek
tu Madonas pilsētā, kur strādā jūsu 
būvkompānija, jo ar savē jiem tomēr 
strādāt ir vieglā.k. Kas sagaida nā.kot
nē? Vēl priek!ā ir divu pilsēras bēr
nudārru-,.Saulīte" un .,Priedītc"
renovācija, un rurpinās finansējums 
urbānās vides sakārtošanai - res
pektlvi, 9 pilsētas ielu asfultēšanai. 
Dienas kārtibā ir lAD projekti par 
350 rūkstošiem latu, vēl daži dar
bi, un tad jāsāk cinities par jaunu 
finanšu piesaisti. Kas attiecas uz ie
pirkuma Ukumu, mūs kā pašvaldibu 
pinnām kārtām imeresē iedzivotāju 
ienā.kuma nodoklis. Un mēs varēru 
mēģināt pie iepirkuma liguma slēg
!anas ņemt vērā ļo pozīciju. 

- Pašvaldibas galvenais uzde
vums ir sakānot infrastruklūru, jo 
ikvienam, tajā skaitā uzņēmējam, 
nepieciešams d.zīvot sakārtotā vidē, 
kur pieejama skola, veselibas aprūpe, 
brivi laika pavadīšanas iespējas un., 

-atzina Ērgļu novada domes pri(:kš
sēdētājs Guntars Veicis. Viņam 
piekrita ari Varakļ:lnu novada domes 
priekšsēdētāja Modra Vllkau!a, bet 
aniecibā uz negodprātigu nodokļu 
ma.ksā!anu un valsts krāpšanu Gun· 
tars Veicis piemetināja, ka var jau 
mainīt un uzlabot likumus, bet, ja 
nemainisies katra cil'"'ēka personiski 
attieksme un domāšana, būs grūti 
ko panākt. 

Izsaka priekšlikumus 
Rigas Tehniskās universitātes 

profesors Jā.nis Vanags uzsvēra, ka 
ši konference varētu būt sākums 
nopietnām pārdomām un darbiem 
u7.ņēmējdarbibas sekmē!anā reģio
nā. -Jebkuras va.Jdības un pašval
dibas mērķis ir veicināt iedzīvotāju 
labklājibas limeņa paaugstināšanu,
atg:ādināja Jānis Vanags, bet, runājot 
par iepirkumu likumu, uzsvēra, ka 
istenibā visi likumi un normatlvie akti 
jau kopJ to pieņemšanas briža ir vai
rāk vai mazāk novecojuši un sada.lārni 
divis daļās - veicinošic un brcmzē:
jošie. Pa!valdības ir viscfcktīvākais 
avots nonnatlvo akru pUnveidošanai, 
jo tās vislabāk redz, kas notiek uz 
vietas. Pašvaldībai loti viegli īstenot 
likumdoļanas iniciatīvu, lai arī tas 
nekur nav raks Uts. Ari, protams, caur 
savu partiju pārstāvniecībām var joti 
daudz ko panākt. 

ļānis Vanags ieteica padomā! 
par reģionā.lo uzņēmumu asociād
ju un asociācijas organizatoriskās 
lietas uzņemties pa.švaldibai kopā 
ar uzņēmējiem. lāpat arī izstrjdāt 
sociālekonomiskās attīstības stratē
ģiju, ko balsOt uz to, kas ir spēcīgās, 
kas - vājās puses un kādas ir reālās 
iespēja.s. - 1ā ir joti laba maģistro1 
darba tēma. Vai ari otra tēma - paš
valdil:xls ietekme uz uzņēmējdarbibas 
attistību, jo istenībā tas ir kā roka ar 
cimdu: nekad neradīsim matcriālo 
labklājību, ja neradisim infrastruktū
ru, ja nerūpē:simies par ekonomiskās 
dzīves aktivizēšanu,-tēL:Uni izteicis 
Jānis Vanags. -lāpat ari tiesisko 
un poUtisko apziņu ar mieru nevar 
izmainit. Varbūt vajadzētu sarikot 
konferenci, kurā apvienot teoriju 
ar praksi, jo, ja neveidosim disku
sijas, apziņas veidošana ir kritisks 
jautājums. 

Andrejs Ceļapiters gan iebilda, ka 
visi ļie priekšlikumi ir vēlamā fonnā: 

-Teorija ir laba lieta. Mēs jau ikdie
nā to visu darām, kopš 2005. gada 
Madonas in&astrukrur:.ls sakārtošani, 
piemēram, ir ieguldīti 25 miljoni latu. 
Es gribu dzirdēt konkrēti, kas ir l'ēl 
neizmantots un uz ko vajadzētu \"Črst 
spēka plecu. 

Ta ka diskusija paliek atklāta, 
un, iespējams, ši nepaliks pinnā un 
vienig:ā tildanās .• 


