
1 

 

 

ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 

 

2015.gada 20.augustā   Alojā       Nr 8/2015 

 

PROTOKOLS 

Sēdes sākums plkst. 17:05 

Sēdi vada:  Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

Sēdi protokolē:  Baiba Birzgale, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās: 

1. Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos Māris Možvillo; 

2. Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

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

4. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto; 

5. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs; 

6. SIA “ Draugu dārzs”, Alvis Bondars; 

7. Z/S “ Saldo I. M”, Inga Možvillo. 

8. SIA “AD celtnieks” Didzis Dubra; 

9. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis ; 

 

Darba kārtība:  

  

1. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā (Namejs); 

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma papildinājumi, lēmums; 

3. Informācija par SILAVA Meža programmas semināru; 

4. Pieredzes brauciens uz Mazsalacu, interesējošie sarunu temati Mazsalacas novada domē; 

5. LOGO aptaujas rezultāti; 

6. Komentāri par iespējamajiem statūtu grozījumiem biedrībai “Alojas novada attīstība”; 

7. Cikls “Iedvesmu stāsti skolā”; 

8. Alojas novada preču zīmes izveidošana; 

9. Citi jautājumi un ierosinājumi. 
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1. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā: 

1.) Par Vidzemes Jaunatnes futbola centra „Staicele” nosaukuma maiņu un Alojas 

novada sporta skolas nolikuma apstiprināšanu 

M. Siktārs interesējas par nosaukuma maiņu sporta skolai. M. Možvillo skaidro, ka  Sporta 

skolai liek klāt visas novada sporta lietas, tās programmas būs arī  plašākas, līdz ar to 

Vidzemes Jaunatnes futbola centrs nosaukums vairs neatbilst un tagad iestāde tiks pārdēvēta 

par Alojas novada sporta skolu. 

 

2.  ) “Biznesa ideju konkurss komercdarbība uzsākšanai Alojas novadā” 2. kārta; 

 B. Birzgale informē, ka pateicoties tam, ka ir palicis pāri iepriekš piešķirtais finansējums 

grantu konkursam, ir iespēja izsludināt “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai 

Alojas novadā “ 2. kārtu. 2. kārtai paredzētais finansējums 2500 eur. Konkursa pieteikumu 

iesniegšana paredzēta no 2015. gada  1. septembra līdz 9. oktobrim. Nolikumā ir veiktas 

nelielas izmaiņas termiņos. Tāpat tiek izmainīts punkts, kas paredz to, ka pretendents, kurš 

iepriekš ir nodarbojies ar uzņēmējdarbību arī var iesniegt pieteikumu, tomēr saglabājas 

nosacījums, ka pretendents uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nevar būt īpašnieks uzņēmumam.  

Notiek diskusija par pieteikumu pieņemšanas laiku vai tas ir pietiekami ilgs, lai paspētu 

sagatavot pieteikumu. P. Lielmanis rosina, ja pretendentiem ir idejas, tad tie pieteikumus 

varētu iesniegt visu laiku, tomēr M. Možvillo skaidro, ka tās naudas budžetā vairs nav tik 

daudz, brīvais  atlikums ir vien  pāri 60 000 tūkst., līdz ar to šādu priekšlikumu nav iespējams 

akceptēt. B. Birzgale informē, ka tiks izgatavotas arī informatīvas afišas par konkursa 

izsludināšanu un 16.septembrī notiks seminārs par Grantu konkursu, Biznesa plāna izstrādi, 

naudas plūsmas sagatavošanas principiem utt. I. Možvillo min, ka biznesa plāna daļas esot 

neelastīgas, neesot īsti skaidrs, kur, kas esot jāraksta. B. Birzgale skaidro, ka neviens 

iebildums nav iepriekš saņemts, turklāt gan iepriekš bija, gan arī tagad būs seminārs, kurā 

varēs noskaidrot interesējošos jautājumus. Turklāt, ja ir kādas pretenzijas pret tagadējām 

veidlapas sastāvdaļām, tad ir jānosauc konkrēti pie kuriem punktiem ir iebildumi un pretī 

jāsniedz priekšlikumi, kā ieteiktu punktus mainīt. B Birzgale informē, ka vērtēšanas komisijā 

būs jāpiesaista jauns vērtēšanas komisijas loceklis, jo no VBII Elīna Leimane vairs nebūs 

vērtēšanas komisijā. Uzņēmēju konsultatīvā padome no savas puses arī turpmāk darbam 

vērtēšanas komisijā izvirza priekšsēdētājas vietnieku Māri Siktāru. 

3.) Par Alojas novada domes izsludināto projektu konkursu nevalstiskajām 

organizācijām;  

Konkursam atvēlētais finansējums ir 4000 eur – skaidro P. Lielmanis. I. Možvillo norāda, ka 

realizācijas termiņš tiek noteikts 31. dec. kā rīkoties, ja paredzēts veikt stādījumus, ko ziemas 

periodā nav iespējams izdarīt. A. Bondars rosina, ka  jāpapildina noteikumi, norādot, ka tās 

lietas, ko nav iespējams izdarīt šajā termiņā ( atkarīgs no katras specifikas un paredzamajām 

darbībām) atliek uz vēlāku laiku, projekta iesniedzējam iesniedzot arī pamatojumu par 

projekta realizācijas termiņa pagarinājumu. Pamatojumā noteikti tiek norādīta informācija,  

kādām darbībām un kāpēc  ir nepieciešams pagarinājums. Naudas izmaksai tiek saglabāti 

iepriekš noteiktie termiņi, lai iekļautos šī gada budžetā. P. Lielmanim jāizvērtē iespējas 

konkursa nolikumā mainīt un papildināt punktus ar sniegtajiem priekšlikumiem. 
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4.) Sadarbības līguma slēgšana ar LIAA par “POLARIS process”; 

B. Birzgale informē, ka Alojas novada pašvaldība plāno noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas 

investīciju un attīstība aģentūru (LIAA) par Polariss process. Polaris process ir metodika, 

kuru Latvijā īsteno LIAA, skaidro B. Birzgale. B. Birzgale skaidro, ko paredz procesa 

metodika, kāds ir sadarbības līguma mērķis un abu pušu tiesības un pienākumi. Šobrīd 

Polariss procesa ietvaros par mērķa nozarēm, kurās veicināma investīciju piesaiste, ir atzītas 

šādas nozares: metālapstrāe, mašīnbūve, elektronika, kokapstrāde, tranzīts un loģistika, IT, 

veselības aprūpe, dzīvības zinātnes un zaļās tehnoloģijas. Uzņēmēju padome diskutē par 

nozarēm, kurās Alojas novadā investīcijas būtu visvēlamākās, tiek definētas: 

kokapstrāde un rūpnieciskā ražošana. Uzņēmēju padome iesaka izvērtēt iespēju  

definētās nozares papildināt ar rūpniecisko ražošanu.  

5.) N. Minalto skaidro, ka par zemi ar nākamo gadu zemes kadastrālā vērtība Alojas novadā 

būs 67% , līdz ar to celies arī nodoklis. N. Minalto min, ka pamatojoties uz vairāku zemju 

īpašnieku ieteikumiem, nepieciešams ierosināt, samazināt vai ierobežot NĪ nodokļa 

pieaugumu. M. Možvillo, ka deputāti nevar samazināt nodokli, ja dome atrod iespēju 

samazināt nodokli, tad samazināsies arī dotācijas N. Minalto oponē, kādēļ citas pašvaldības to 

var piemēram Kocēnu novada pašvaldība. I. Možvillo norāda, ka tiks zaudēti daudzi nodokļu 

maksātāji, ja dome nesamazinās šo NĪ pieaugumu.  I. Caune rosina, ka varbūt pēc pašu zemju 

īpašnieku iesnieguma varētu samazināt nodokli. NĪ speciālistei Gunitai Meļķei – Kažokai 

tiek uzdots izskatīt iespēju samazināt NĪ nodokļa pieaugumu nākamam gadam Alojas 

novadā un sagatavot  skaitlisko skaidrojumu cik ir lauksaimniecības zeme  Alojas 

novadā, cik tagad maksā NĪ nodokli,  par cik paredzēts pieaugums nākamgad NĪ 

nodoklim, cik būs jāmaksā jau nākamā gadā. Tiek rosināts uzņēmējiem pašiem padomāt 

par iespējām, kādā veidā varētu samazināt NĪ pieaugumu un kādā veidā lēmumprojektu 

varētu virzīt uz domes sēdi u.c  Uzņēmēju padome ierosina Gunitai Meļķei – Kažokai 

noskaidrot pie Daiņa Kreišmaņa, kāds ir viņa viedoklis, kādēļ tika lūgts atlikt nodokļa 

maksājumu un priekšlikums, kādā veidā pašvaldība varētu samazināt NĪ nodokļa 

pieaugumu. 

6.) Uzņēmēju konsultatīvai padomei rodas jautājumi par līguma slēgšanu ar SIA “LLF”, par 

internāta izmantošanu, futbola laukuma izmantošanu, profesionālās vidusskolas mācību 

procesu utt. M. Možillo skaidro, ka uz komitejas sēdi attiecīgās personas nebija ieradušās līdz 

ar to nevarēja lemt un diskutēt par šiem jautājumiem.  

7.) Tiek runāts par SIA “ Alojas novada saimniekserviss” apvienošanos. D. Dubra vēlas 

noskaidrot jautājumu par ūdens kvalitāti Vilzēnos, filtri kļūst netīri , boileris jātīra tikpat bieži. 

M. Možvillo skaidro, ka Vilzēnos ir liela problēma tā, ka attīrīšanās baktērijas iet bojā, jo 

sistēma ir uztaisīta tāda, ka atdzelžošanas sistēmas skalošana izmanto ārkārtīgi lielu daudzumu 

ūdens, kas iziet caur filtriem un iegāžās attīrīšanas iekārtās. Patlaban tās ir atslēgtas , jo iet 

bojā baktērijas. I. Caune rosina D. Dubram griezties pie Inetas Matvejevas. B. Birzgale 

apņemas  šo jautājumu uzdot I. Matvejevai un noskaidrot, kādas darbības plānots veikt, 

lai uzlabotu ūdens kvalitāti Vilzēnos. D. Dubra pievieno B. Birzgalei fotogrāfiju. (Tiek 

pievienota fotogrāfija jauns filtrs un filtrs pēc trīs dienām) 

8.) Uzņēmēju padomes locekļi runā par  izglītības sistēmu novadā, par bērnu skaitu skolās, par 

izglītība stratēģiju nākotnē. Rodas jautājumi par Staiceles internātu un par bērniem, kas mācās 

skolā, ir daudz neskaidru jautājumu, izvēršas plaša diskusija par Staiceles vidusskolu utt. , 

uzņēmēji vēlas noskaidrot situāciju, kāda tā ir patlaban. M. Možvillo skaidro savu redzējumu 

par izglītības reformu. 
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9.) Uzņēmēju padome atgādina, ka vēlas redzēt Mārtiņu Kļaviņu uz nākamo sēdi ar skaitlisko 

skaidrojumu stabiņos pa gadiem, par darbiniekiem to  pieaugumu, darbinieku atalgojumu.  

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma papildinājumi, lēmums; 

B. Birzgale stāsta par paredzamajām izmaiņām Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumā. Padomes 

locekļi tiek informēti, ka iespējamie grozījumi un papildinājumi tika izsūtīti plašākai uzņēmēju 

auditorijai un iebildumi nav saņemti. Uzņēmēju padome lemj par jaunā nolikuma virzīšanu uz Alojas 

novada domes sēdi apstiprināšanai. 

3. B. Birzgale informē, ka 9. septembrī Alojā notiks seminārs SILAVA Meža programmas 

ietvaros, semināra galvenās tēmas: Meža ekonomiskās vērtība. Ekonomiskais pamatojums. 

Meža likums, tā mērķis, regulējošās normas. Latvijas privātie meži. Kooperācijas. Cirsmu izsoles 

privātajos mežos. Visi uzņēmēji, jo īpaši kokapstrādes nozarē strādājošie tiek aicināti apmeklēt 

bezmaksas semināru. 

 

4. Pieredzes brauciens uz Mazsalacu, interesējošie sarunu temati Mazsalacas novada domē; 

B. Birzgale informē par pieredzes braucienu uz Mazsalacu. Uzņēmēji tiek informēti par brauciena 

programmu, sarunu tematu (uzņēmēju anketas rezultāti)  – Mazsalacas novada domē, tiek aicināti 

apdomāt vēl citus interesējošus sarunu tematus. Pieredzes brauciena pieteikšanās termiņš  līdz 

26.augustam plkst. 12:00. 

 

5.LOGO aptaujas rezultāti; 

B. Birzgale informē, ka iedzīvotāju balsojumā par novada LOGO un saukli tika piedāvātas divas 

versijas a) burts A un b)Auseklis, balsojumā attiecīgi tika nobalsots a) 67.4% b) 32,6% . Tiek rādīta 

prezentācija par novada identitāti. Septembrī plānots identitāti virzīt apstiprināšanai uz domes sēdi. 

Uzņēmēju padome novada Logo un saukli uzskata par atbilstošu Alojas novadam. 

 

6. Komentāri par iespējamajiem statūtu grozījumiem biedrībai “Alojas novada attīstība”; 

B. Birzgale  skaidro iespējamos statūtu grozījumus biedrībai “Alojas novada attīstība”. Komentāru un 

priekšlikumu Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem nav. 

 

7. Cikls “Iedvesmu stāsti skolā”; 

B. Birzgale stāsta par ieceri skolās organizēt iedvesmu pasākumus 8 -12. klases skolēniem un 

jauniešiem. Tiks organizēti 4 pasākumi gadā. Tuvākajā laikā iecerēts aicināt uz tikšanos  Inesi 

Mētriņu Alojas ausekļa vidusskolas direktori par pasākuma organizēšanu. Pasākuma mērķis ir parādīt 

skolēniem, jauniešiem gan uzņēmēju, gan veiksmīgu darbinieku pieredzes stāstus, iepazīt 

uzņēmējdarbības vidi, iedvesmot izvēlēties nākotnes profesiju, kā arī radīt patriotismu pret savu darba 

vietu, novadu un valsti. Pirmajā pasākumā iecerēts iepazīstināt skolēnus ar uzņēmumu SIA “Aloja 

Starkelsen” , atsevišķiem uzņēmuma darbiniekiem un uzņēmuma produktiem. Tiks organizēta arī 

garšu laboratorija, kurā  tiks iepazītas kartupeļu šķirnes, tās tiks degustētas un vērtētas. Uzņēmēju 

konsultatīvā padome tiek aicināta iesaistīties šajā un arī nākamajos iedvesmas pasākumos skolās. 

 

 8. Alojas novada preču zīmes izveidošana; 

 B. Birzgale stāsta par iespēju izveidot novadā savu preču zīmi. Tiek pieminēti un parādīti Siguldas 

un Jelgavas novada  preču zīmes piemēri. Uzņēmēji diskutē par preču zīmes nepieciešamību, 

izmantošanas noteikumiem un lietošanu.  B. Birzgale apņemas uz nākamo Uzņēmēju padomes 

sēdi sagatavot preču zīmes nolikuma – projektu un 3 iespējamos preču zīmes variantus, kurus 

Uzņēmēju padomes locekļi analizēs, sniegs ieteikumus. Ja preču zīmes varianti apmierinās, iespējams 
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nobalsos par sev vēlamāko variantu. Tiek rosināts  uzņēmējiem apdomāt, kā plašāk varētu izmantot  

preču zīmi, kā arī priekšlikumus. 

 

9.Citi jautājumi: 

- B. Birzgale nolasa NĪ speciālistes Gunitas Meļķes – Kažokas atbildi ar skaidrojumu  Uzņēmēju 

konsultatīvai padomei par  nosūtīto vēstuli no pašvaldības Kristīnei Brūverei par latvāņu pļaušanu. 

- B. Birzgale stāsta par Uzņēmēju aptauju, par aptaujas norisi un patreizējiem rezultātiem, lūdz 

uzņēmējus būt aktīvākiem anketas aizpildīšanai. Skaidro, kur tiks izmantoti aptaujas rezultāti. 

- B. Birzgale informē, ka Alojas novadā būs pieejamas AS "Attīstības finanšu institūcijas Altum" 

Valmieras reģiona centra kredītprojektu vadītājas Lindas Zaķes konsultācijas esošiem un topošiem 

uzņēmējiem. Tiks lemts par konsultāciju laikiem, par to tiks informēti esošie uzņēmēji, kā arī 

iedzīvotāji, kas plāno uzsākt savu uzņēmējdarbību un, kas iespējams vēlētos saņemt Altum 

konsultācijas. 

- Uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis D. Dubra min divas problēmas ar kurām saskaras  

Vilzēnu iedzīvotāji, tādēļ D. Dubra izvirza divus priekšlikumus un aicina pašvaldību : 

1. )pie Vilzēnu bērnudārza izvērtēt iespēju ierīkot guļošos policistus -  pirms kultūras nama un 

aiz bērnudārza, tas uzlabotu drošību attiecīgajā teritorijā, jo ļoti daudzi autovadītāji šajā posmā 

pārsniedz ātruma ierobežojumus, tādējādi apdraudot bērnus un citus cilvēkus. 

2.) norobežot pie bērnudārza Vilzēnu sporta laukumu, jo uz basketbola laukuma pulcējās jaunieši ar 

automašīnām, tiek atstātas uz seguma melnas svītras. Ar šiem transporta līdzekļiem jaunieši lielā 

ātrumā brauc iekšā sporta laukumā, nereti nepaskatoties, ka priekšā ir bērni. Vai tiešām jāgaida, kad 

notiks nelaime? Tādēļ tiek rosināts izvērtēt iespēju aplikt ap sētu ap laukumu vai gar kultūras 

nama pusi, ieliekot vārtiņus, kā arī  biežāk nodrošināt kārtības sargu, policistu paviesošanos arī 

Vilzēnos. D. Dubra min, ka svētdienas dienā, kāds autovadītājs 3 promiļu reibumā un bez 

tiesībām saskādējis D.Dubras automašīnu, tomēr zvanot pašvaldības policistam M. Lilenblatam, 

ticis saņemts atteikums ierasties notikuma vietā. Līdz ar to D. Dubra  vēlas noskaidrot, kāds ir 

pašvaldības policijas darba laiks, kā arī lūdz M. Lilenblatu paskaidrot kādos gadījumos viņam ir 

uz iedzīvotāju zvaniem jāreaģē un jāpalīdz? 

B. Birzgalei uz nākamo Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi iepriekš minētie jautājumi ir 

jānoskaidro un jāsniedz atbilde Uzņēmēju konsultatīvai padomei. 

- Nākamās sēdes norises laiks tiek plānots 28. septembris plkst. 16:00, ( ar jautājumiem Namejā varēs 

iepazīties jau no 14. 09. ja būs kādi ierosinājumi vai ieteikumi par šiem jautājumiem, tad tie būs 

jānosūta uz e- pastu baiba.birzgale@aloja.lv ),  ja būs nepieciešams uzņēmēju viedoklis par ceļiem, 

kuriem ieplānots remonts, tiks sasaukta ārkārtas tikšanās 11.septembrī plkst. 16:00.  

 

Lēmums Nr. 1. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome nolemj, ka no Uzņēmēju konsultatīvās padomes puses arī 

turpmāk Grantu vērtēšanas komisijā darbosies priekšsēdētājas vietnieks Māris Siktārs. 

 

Lēmums Nr. 2. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome nobalso par Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma 

izmaiņām un papildinājumiem. Tiek nolemts septembrī sagatavot lēmumprojektu un virzīt 

jauno nolikumu uz apstiprināšanu Alojas novada domes sēdē, paredzot  atzīt par spēkā neesošu 

Alojas novada domes 2014. gada 28. maija lēmumā Nr.259 (protokols Nr.8 48#)  “Par Alojas 

novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu”; 

mailto:baiba.birzgale@aloja.lv
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Lēmums Nr.3. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome nolej aicināt Izglītības, kultūras un sporta nodaļu un attiecīgās 

komitejas pārstāvi Ingu Mauriņu – Kaļvu uz nākamo Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi, lai 

noskaidrotu cik bērnu novadā mācās, cik katrā skolā, kāda tiek izstrādāta izglītības stratēģija, 

ko tā paredz, kādas reformas. Nolemj, ka pašvaldībai jāsagatavo informācija par Staiceles 

internātu, skolu utt., kāda ir pašreizējā situācija šajās iestādēs. 

 

 

 

Sēde slēgta 19:20 

 

Sēdi vadīja:      Ilze Caune 

 

Sēdi protokolēja:      Baiba Birzgale 

 


