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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 
 

2016.gada 17. februārī   Alojā       Nr. 2/2016 

 

PROTOKOLS 
Sēdes sākums plkst. 16:00 

Sēdi vada:  Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

Sēdi protokolē:  Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās: 

1. Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

2. Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

3. Dainis Kreišmanis SIA”DK Apsītes” 

4. Ieva Kreišmane SIA “DK Apsītes” 

5. Staiceles vidusskolas direktore Sandra Brokāne 

6. Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

7. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune; 

8. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto; 

9. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs; 

10. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo; 

11. SIA”MKM grupa” Kristīne Brūvere; 

12. SIA “AD celtnieks” Didzis Dubra; 

13. Z/S”Melderi” Ziedīte Jirgensone; 

14. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis; 

15. Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka. 

  

Darba kārtība: 

1. Staiceles vidusskolas apskate; 

2. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada Domes priekšsēdētājs 

Valdis Bārda; 

3. Alojas novada preču un pakalpojuma zīme;  

4. Apaujas anketa par lauksaimnieciski izmantojamās zemes (LIZ) apsaimniekošanu un 

izsoli prezentācija - SIA “DK Apsītes” īpašnieks Dainis Kreišmanis; 

5. Alojas pilsētas kartes maketa izstrāde – Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese 

Timermane; 

6. Citi jautājumi: 
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a) Informācija par programmu “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. - Attīstības 

nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis; 

b) Aptaujas anketa Alojas novada uzņēmējiem; 

c) Buklets Uzņēmējdarbība Alojas novadā, tā izstrāde; 

d) Informācija par Vidzemes uzņēmēju dienām; 

e) Informācija par pieredzes braucienu martā; 

f) Informācija par Alojas novada pašvaldības Iepirkuma plānu 2016. gadam; 

g) Informācija par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru; 

h) Nākamā sēdes laiks un vieta; 

  

1. Staiceles vidusskolas apskate: 

Uzņēmēju konsultatīvās sēdes apmeklētāji devās ekskursijā pa Staiceles vidusskolu. 

Staiceles vidusskolas direktore S. Brokāne mūs laipni uzņēma izrādot telpas, kur tika 

veikta pārbūve. Sēdes apmeklētāji varēja salīdzināt kā skolas telpas izskatījās pirms 

pārbūves un cik skaisti tur izskatās tagad, daži diemžēl tur viesojās pirmo reizi un nevarēja 

redzēt šo atšķirību. Skolas direktore komentēja Izglītības koncepciju 2015. – 2020. gadam, 

atzina, ka šis laiks nav viegls, bet viņa piekrīt, ka novadā jāatstāj viena, lielāka vidusskola, 

arī skolas vecāku padome piekritusi, ka Staiceles vidusskola tiks stiprināta kā pamatskola.  

Z. Jirgensone informēja skolas direktori par Lauku konsultāciju izglītības centra pasākumu 

“Šodien laukos” 6 - 9. klasei, aicināja skolēnus iesaistīties. 

 

2. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā: 

Alojas novada Domes priekšsēdētājs V. Bārda informēja uzņēmējus par aktuāliem 

jautājumiem Alojas novada pašvaldībā. Sākot ar to, ka visiem ir iespēja vērot, gan klātienē, 

gan tiešsaistē, kā top Alojas novada «Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - 

bibliotēka «Sala»». Komentēja arī Izglītības koncepciju 2015. – 2020. gadam, cilvēku 

nesaprašanā par šo koncepciju vainojams tas, ka viņi neieklausās stāstītajā publiskajās 

apspriešanās un nav iepazinušies ar pieejamiem materiāliem. Atgādināja, ka pavasarī 

sāksies tilta būvniecība pār Salacu Staicelē, ka tas, ka tagad tur tiek veikti remontdarbi, tas 

neietilpst būvniecības procesā. Tika aicināti uzņēmēji piedalīties divu dienu seminārā par 

profesionālo izglītību, kurā piedalīsies pašvaldību un skolu pārstāvji, kā arī izglītības 

speciālisti. Tika sniegta informācija par SAM 3.3.1. “Izaugsme un nodarbinātība”, kuri 

plānotie projekti neizdevās, bet, ka ir iesniegts koncepts par Audēju ielu Staicelē. 

Informēja, ka tika apmeklēta LIAA rīkotā tikšanās ar Limbažu, Salacgrīvas un Alojas 

pašvaldību pārstāvjiem par biznesa inkubatoriem. Par Alojas novada piedalīšanos Balttour 

tūrisma izstādē 2016. Tiek strādāts pie tā, lai atjaunotu uzņēmējiem piekļuvi Namejam, lai 

iepazītos ar Domes sēdes jautājumiem. Tika sniegta informācija, ka ir uzsākta publiskā 

apspriešana par Alojas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu projektu. 

I. Caune interesējās par Alojas novada pašvaldības izsludināto biznesa ideju konkursu, kad 

tas tiks uzsākts. Z. Lapšāne-Celma informē, ka šis projekts tiek virzīts uz komiteju un 

Domes sēdi februārī, ka informācija par to būs pieejama www.aloja.lv, novada laikrakstā 

un laikrakstā “Auseklis”. V. Bārda informē, ka no 22.02. darbu sāks Alojas novada 

Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks P. Kuzmenko. 

 

3. Alojas novada preču un pakalpojuma zīme: 

Skaidrojumu par Alojas novada preču un pakalpojuma zīmi vēstules veidā  sagatavoja 

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore I. Mētriņa, izklāstot savu viedokli. (Vēstule 

pievienota protokolam). M. Siktārs un I. Caune ierosina, ka uzņēmēju izvēlētajai preču un 

http://www.aloja.lv/
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pakalpojumu zīmei nevajadzētu apkārt vilkt nekādu kontūru, zīmi varot uzdrukāt uz 

caurspīdīga fona jebkurā formā. V. Bārda ierosina uzņēmējus nobalsot par sev vēlamo 

preču un pakalpojumu zīmi un aicina kādam no uzņēmēju padomes ierasties uz Apvienotās 

komitejas sēdi, kura notiks 23. februārī pulksten 9.00. I. Caune interesējās par Preču un 

pakalpojumu zīmes lietošanu, kurš segs izdevumus, lai uzņēmēji to varētu lietot. V. Bārda 

skaidro, ka izdevumi būs jāsedz pašiem uzņēmējiem, bet tiks skatītas arī iespējas par 

finansējumu no pašvaldības budžeta, šis jautājums tiks apspriests. 

 

4. Apaujas anketa par lauksaimnieciski izmantojamās zemes (LIZ) 

apsaimniekošanu un izsoli prezentācija: 

I.Kreišmane iepazīstināja uzņēmējus ar aptauju, par lauksaimnieciski izmantojamās zemes 

(LIZ) apsaimniekošanu un izsoli, apkopojuma rezultātiem prezentācijas veidā, to 

komentējot. Uzņēmējiem izvērtās diskusijas par apkopotajiem rezultātiem, uzdodot 

jautājumus centās kopīgi rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem, diskusijā aktīvāk 

iesaistījās N. Minalto, Z. Jirgensone, M. Siktārs, K. Brūvere, kā arī Alojas novada domes 

nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka un V. Bārda. V. Bārda iesaka 

izveidot darba grupu, tajā iesaistoties gan uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem, gan 

Alojas novada deputātiem, lai rastu atbildes uz aktuālajiem jautājumiem.  

 

5. Alojas pilsētas kartes maketa izstrāde: 

Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane rāda izstrādāto kartes variantu, 

kuru novietot pie Alojas bibliotēkas. V. Bārda rosina uzņēmējus piestrādāt pie šīs kartes, 

jo tā varētu būs kā paraugs, lai veidotu citas kartes vienotā stilā. I. Timermane un 

uzņēmēji izsaka savas domas kur novietot Alojas novada kartes stendu. I. Caune izsaka 

priekšlikumu gan Alojas novada, gan Alojas pilsētas un pagastu karti novietot vienu otrai 

blakus Alojas centrā. Uzņēmēji vēlas noskaidrot par kartes reālo lielumu, cik labi viss būs 

redzams, I. Timermane atbild, ka šāda izmēra kartes taisa daudzi un viss ir labi saredzams, 

karte tiks taisīta no tāda materiāla, lai to viegli var notīrīt, ja kāds izdarījis postījumus un 

to apzīmējis. I. Timermane ierosina uztaisīt gala variantu ar visiem labojumiem, kuru Z. 

Lapšāne-Celma izsūtīs uzņēmējiem apskatei. Z. Jirgensone jautā un ierosina izveidot visa 

Alojas novada karti. V. Bārda atbild, ka šādu karti vajadzētu izveidot un uzstādīt ceļa 

malā, lai tā būtu pieejama visiem interesantiem. 

 

6. Citi jautājumi: 

a) Informācija par programmu “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1.  

Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis informē, ka 16.02. tika iesniegts SAM 3.3.1. 

koncepts par Audēju ielas pārbūvi Staicelē apmēram 940 metru garumā un jaudīga 

elektrotīkla pieslēguma izveide blakus Audēju ielai Staicelē infrastruktūras un 

uzņēmējdarbības veicināšanai. Kopējās izmaksas 985000 eiro (ERAF finansējums + 

pašvaldības finansējums), vai projekts tiks atbalstīts, būs zināms apmēram maija sākumā, 

ja tiks saņemtas pozitīvas ziņas, tad jāsagatavo projektēšana un iesniegt pirmo projektu 

2016. gada laikā, projekta ieviešana notiktu 2017. gadā. Svarīgi izpildīt kvalitātes 

kritērijus, sazinoties ar uzņēmējiem, 9 uzņēmēji parakstīja apliecinājumu par interesi kā 

labuma guvēji. Periodā līdz 2020. gada beigām apsolīts izveidot 21 jaunu darba vietu, kā 

arī investīciju ieguldījumi. Ielas pārbūvē ir ne tikai asfalta segums, bet arī ielas 

apgaismojums, gājēju ietves izbūve visā ielas garumā, lietus ūdens kanalizācija un 

Lattelecom un sadales tīkla kabeļu pārbūve, ja tie tiek skarti ielas būvniecības laikā. 
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b) Aptaujas anketa Alojas novada uzņēmējiem: 

Z. Lapšāne-Celma atgādina par anketas aizpildīšanu, par priekšrocību, kas ir šogad 

salīdzinājumā ar pagājušo gadu, ka anketas nevar tikt aizpildītas anonīmi, tad tiek dota 

iespēja, kurš to vēl nav izdarījis, aizpildīt sēdes laikā. 

 

c) Buklets Uzņēmējdarbība Alojas novadā, tā izstrāde: 

Z. Lapšāne-Celma informē, ka buklets Uzņēmējdarbība Alojas novadā tika radīts, lai 

iepazīstinātu interesentus par Alojas novada uzņēmējiem Balttour tūrisma izstādē 2016. 

Ka buklets tika sagatavots ātrā tempā, ka tas tagad tiks labots un pārstrādāts, iesaistot 

uzņēmējus, iesūtot un labojot informāciju par savu uzņēmumu. V. Bārda piedāvā 

uzņēmējus līdzfinansēt bukleta izdošanu. N. Minalto izsaka domu bukletā ievietot Alojas 

novada karti. V. Bārda informē, ka bukletu būtu nepieciešams izdot arī angļu valodā.  

d) Informācija par Vidzemes uzņēmēju dienām: 

Z. Lapšāne-Celma informē, ka saņemta pirmā informācija par Vidzemes uzņēmēju 

dienām, ka tās norisināsies 20. un 21. maijā. V. Bārda vēlas noskaidrot vai šim 

pasākumam ir jau budžetā atvēlēta nauda? Z. Lapšāne-Celma apstiprina, ka nauda 

budžetā ir. 

e) Informācija par pieredzes braucienu martā: 

Z. Lapšāne-Celma informē, ka pašlaik norit sarunas ar Ogres novada pārstāvi par 4. marta 

pieredzes apmaiņas braucienu. Tiek sniegta informācija, ka sarunāta tikšanās ar Ogres 

novada priekšsēdētāju A. Manguli, dažādu uzņēmumu apskate, kā arī tikšanās ar Ogres 

novada uzņēmēju biedrības valdi. P. Lielmanis iesaka parunāt par Hanza Matrix 

apmeklēšanu, V. Bārda ir par Ogres meža tehnikuma  bāzes apmeklēšanu, uzņēmēji 

atzīst, ka tas ir tā vērts. Z. Lapšāne-Celma apsolās pajautāt koordinatorei par šo vietu 

iekļaušanu apskatei. V. Bārda ierosina braucienu organizēt kopā ar Alojas novada 

deputātiem. Z. Lapšāne-Celma visus informē, ka visi par turpmāko tiks informēti. 

f) Informācija par Alojas novada pašvaldības Iepirkuma plānu 2016. gadam; 

E. Pētersone sagatavojusi Iepirkuma plānu 2016. gadam, kuru I. Možvillo ierosinājumā Z. 

Lapšāne-Celma izsūtīs uzņēmējiem. V. Bārda sniedz informāciju, ka šis saraksts 

sagatavots, lai informētu uzņēmējus. 

g) Informācija par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru( LTRK): 

Z. Lapšāne-Celma izdalīja uzņēmējiem pāris bukletus, lai viņi varētu iepazīties ar LTRK 

darbu, kas viņi tādi ir un kāpēc ir vērts iestāties LTRK. 

h) Nākamā sēdes laiks un vieta: 

Par nākamās sēdes laiku I. Caune piedāvā 16.03. vai 17.03., uzņēmēji nolemj, ka nākamā 

sēde notiks 16.03. pulksten 16:00, Z. Lapšāne-Celma ierosina, ka nākamā sēde varētu 

notikt Alojas KAC un Liepales telpās. Uzņēmēji to apstiprina. V. Bārda Ierosina uzaicināt 

Alojas KAC darbinieci L. Siseni, lai pastāsta par Alojas KAC darbību, kas saistās ar 

uzņēmējdarbību. 

                                                                                                                                                                                                    

Lēmums Nr. 1. Uzņēmēju konsultatīvā padome vienbalsīgi nolemj savu lēmumu 

nemainīt un uz domes sēdi 29. 02. virzīt jau iepriekš izvēlēto preču zīmes variantu, ar 
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iespēju mainīt fontu, no 11. preču zīmes varianta (Preču un pakalpojumu zīmju varianti 

pievienoti protokolam). 

 

Lēmums Nr. 2. Uzņēmēju konsultatīvā padome nolemj izveidot darba grupu kopā ar 

uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem un Alojas novada deputātiem, lai runātu par 

zemes lietām. 

 

Lēmums Nr. 3. Uzlabot Bukletu Uzņēmējdarbība Alojas novadā, ievietojot tajā Alojas 

novada karti. 

 

Lēmums Nr. 4. Uzaicināt Alojas KAC darbinieci L. Siseni uz uzņēmēju konsultatīvās 

padomes sēdi, lai pastāstītu par Alojas KAC darbību, kas saistās ar uzņēmējdarbību. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19:00  

 

Sēdi vadīja:      Ilze Caune 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 

 


