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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 

 

2015.gada 22.oktobrī   Alojā       Nr.10/2015 

 

PROTOKOLS 

Sēdes sākums plkst. 16:00 

Sēdi vada:  Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

Sēdi protokolē:  Baiba Birzgale, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās: 

1. Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

2. Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale; 

3. Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis; 

4. Mazsalacas novada domes speciālists uzņēmējdarbības jautājumos Rita Gluha. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

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

6. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto; 

7. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs; 

8. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo. 

9. SIA “AD celtnieks” Didzis Dubra; 

10. SIA”MKM grupa” Kristīne Brūvere; 

11. Z/S”Melderi” Ziedīte Jirgensone; 

12. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis; 

  

Darba kārtība: 

1. PII “Auseklītis “ struktūrvienības Vilzēnos apskate; 

2. NVO projektu konkurss; 

3. Mārketinga stratēģija u.c. jautājumi; 

4. Atskaite no 28.09. Uzņēmēju padomes sēdes; 

5. Informācija par grants ceļiem; 

6. Pieredzes brauciens uz Madonas novadu, interesējošie sarunu temati Madonas novada domē; 

7. Lēmums par preču zīmes saukli, nolikuma komentāri; 

8. Informācija no Alojas novada pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju vizītes Moldovā; 

9. LIAA līgums par Polariss procesu + investīciju objektu datu bāze; 
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10. D. Kreišmaņa anketa; 

11. Nākamā sēdes laiks un vieta u.c. jaut. 

 

 

1. PII “Auseklītis “ struktūrvienības Vilzēnos apskate; 

Uzņēmēju konsultatīvās sēdes apmeklētāji devās gandrīz stundu garā ekskursijā pa bērnudārzu, 

Struktūrvienības pārvaldniece Rudīte Karlsone ar kolēģi, pastāstīja par projekta ietvaros 

realizēto, izrādīja gan bērnudārza, gan bibliotēkas, gan Braslavas pārvaldes telpas. 

Apmeklētājus patīkami pārsteidza PII telpa, kurā atradās kinētiskās smiltis, gaismas lampas ar 

smiltīm un rīsiem, smilšu un akmentiņu vanna, kur bērniem darboties. Uzņēmēju padomes 

locekļi atzina, ka projekta rezultāts ir patiesi kvalitatīvs un skaists, šādās telpās patīkami ir 

uzturēties  gan bērniem, gan pieaugušiem. 

 

2. NVO projektu konkurss; 

P. Lielmanis informē, ka NVO konkursa  budžets 4000 eur, no NVO tika saņemti 11 

pieteikumi, viens pretendents iesniedzis divus pieteikumus. Kopējā summa pārsniedz 780 eur, 

komitejas sēdē lēma, ka tiem projektiem, kurus nav paredzēts uzsākt realizēt 2015. gadā, 

finansējumu plānots piešķirt no nākamā gada budžeta. Projekti ir dažādi tie iesniegti tādās 

jomās, kā pasākumu organizēšana, labiekārtošana un remonts, mārketings, apmācības, 

kalendāra izveidošana u.c. Novembra mēnesī plānots, ka biedrības, kas saņēmušas atbalstu, 

tiksies un prezentēs savus realizētos projektus, dalīsies pieredzē. Nākotnē plānots veikt 

izmaiņas nolikumā un stingrāk vērtēt projekta pieteikumus, nosakot arī kritērijus vērtēšanai ar 

piešķiramo punktu skaitu katram kritērijam. B. Birzgale un I. Caune min, ka vairāk punktus 

vajadzētu paredzēt tiem projektu pieteikumiem, kuriem ir redzama ilgtspēja un/vai arī plānota 

tālāka attīstība.  

 

3. Mārketinga stratēģija u.c. jautājumi; 

B. Birzgale informē, ka mārketinga stratēģija tiek virzīta uz domes sēdi,  izmaiņas kopš pēdējās 

prezentācijas reizes tika veiktas visvairāk izglītības jomā. Par cik mārketinga stratēģijas 

izstrādes pabeigšana ir aizkavējusies par trīs mēnešiem, tad ir vairākas aktivitātes, kuru 

īstenošanu plānots pārcelt no 2015. gada uz 2016. gadu piem. mājas lapas reorganizāciju, 

sociālo tīklu inventarizāciju, biznesa materiāla izveidi u.c. Novada identitātei plānots sataisīt 

plānu, kur paredzams logo izmantot turpmāk. I. Caune interesējas vai braucot no sava 

uzņēmuma ciemos, var logo izmantot uz materiāliem. B. Birzgale atbild, ka protams, lai gan 

patlaban tiks apstiprināti arī logo lietošanas noteikumi, kas atsevišķos gadījumos paredzēs logo 

izmantošanai lūgt atļauju no pašvaldības. Z. Jirgensone,I. Caune, M. Siktārs norāda uz 

pašreizējās mājas lapas trūkumiem, tajā skaitā pāredzamību, dizainisko risinājumu, kā 

arī  lielo apjomu, kas tādējādi esošajam serverim ir par daudz, padarot mājas lapas 

darbību ļoti lēnu, lūdz ņemt vērā priekšlikumus reorganizējot mājas lapu. 

 

4. Atskaite no 28.09. Uzņēmēju padomes sēdes; 

a)I.Možvillo jautā kādēļ Alojas bērniem nav pieejama pagarinātā dienas skola, kāpēc tā ir tikai 

skolēniem, kas brauc uz Aloju mācīties.  

I. Kapmale skaidro, ka Alojas Ausekļa vidusskolā jautājums par pagarinātās dienas grupas 

pieejamības nodrošināšanu arī Alojas bērniem patlaban tiekot risināts. Sekosim līdz jautājuma 

risināšanai. I. Možvillo piebilst, ka vecāku sapulcē esot skaidrots, ka būšot pieejamas trīs pagarinātās 

grupas 1.- 4. klašu skolēniem līdz ar to redzams, ka būs rasts risinājums iepriekšējā sēdē izskatītam 

jautājumam. 
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b)B. Birzgale apņemas jautājumu uzdot I. Matvejevai un noskaidrot, kādas darbības plānots 

veikt, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Vilzēnos. D. Dubra pievieno B. Birzgalei fotogrāfiju. 

 

Par ūdens kvalitāti Vilzēnos, vēstule no I. Matvejevas 

Ūdens kvalitātes monitorings notiek atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”prasībām pēc saražotā ūdens 

daudzuma. 

Ūdens tiek pārbaudīts gan uz baktēriju klātesamību, gan pieļaujamās normas dzelzs, PH, krāsas, 

duļķainības smaržas un garšas īpašībām. 

Pēc pēdējiem testēšanas datiem, ko veikusi laboratorija BIOR 13.07.2015, visas ūdens kvalitātes 

prasības ir atbilstošas noteiktajām pieļaujamām normām. 

Kas attiecas uz Ūdens atdzelžošanas iekārtām jeb hidroforiem, tās tiek dezinficētas 2x gadā un pēc 

dezinfekcijas tiek veiktas atkārtotas ūdens analīzes. Pēdējā ūdens hidroforu dezinfekcija veikta 

22.05.2015 ar attīrīšanas komponenti ALBILEX – 3 000 un dezinfekcijas komponenti Litava 

Peroksāls, kas šķīdina nogulsnes un reizē arī dezinficē. 

Kas attiecas uz ūdensvadu dezinfekciju, tad likumdošana šo jomu neregulē un neuzliek par obligātu 

ūdensvadu dezinfekciju nevienam no ūdens piegādes operatoriem, taču, ņemot vērā ūdens kvalitāti 

pie patērētāja, esam iegādājušies ūdensvadu dezinfekcijas līdzekli OASIS 3 000, kuru plānojam 

izmantot ūdenapgādes sitēmas dezinfekcijai pret plaša spektra patogēnām baktērijām, vīrusiem, 

sporām ūdenszālēm un sēnītēm. To izmanto militārais personāls, ceļotāji, it īpaši izdzīvošanas 

maršrutos, lai padarītu jebkuru pieejamo saldūdens krājumu par dzeramo ūdeni, kas nav bīstams 

veselībai. 

Lai pielietotu šo ūdensapgādes dezinfekcijas līdzekli ūdens kvalitātes uzlabošanai, nepieciešama 

tehniskā specifikācija ūdens sagatavošanas iekārtām, lai saprastu veidu, kādā paredzēta veikt 

ūdensvadu dezinfekcija konkrētajās ūdenssagataves vietās.  

Līdzko saņemsim ražotāja dokumentāciju un konsultāciju par veidu, kādā ražotājs paredzējis 

ūdensapgādes sistēmas dezinfekciju, iedzīvotāji tiks informēti 7 dienas iepriekš par laiku kurā notiks 

ūdensvada dezinfekcija. 

Ceram, ka šis pasākumu komplekss uzlabos ūdens kvalitāti pie patērētāja. 

Ja ir jautājumi, tos droši drīkst iesūtīt caur mūsu mājas lapas kontaktformu( ko daudzi mūsu klienti arī 

izmanto)http://ansaimniekserviss.mozello.com/ 

 

c) Uzņēmēju padome nolemj sagatavot un parakstīt  iesniegumu AS “LVC” ar lūgumu  izskatīt 

iespēju izvietot ātruma ierobežojumus, jeb “guļošos” policistus uz ceļa Igaunijas robeža – Ramata – 

Mazsalaca - Vilzēni – Dikļi apdzīvotā vietā Vilzēni, kur atrodas arī brīdinājuma ceļa zīme bērni, jo 

blakus atrodas PII “Auseklītis” filiāle. Iesniegumu paraksta UKP priekšsēdētāja I. Caune. Uzņēmēju 

konsultatīvā padome vienbalsīgi nolemj sagatavot vēl vienu iesniegumu AS”LVC”  , ko rosina 

M. Siktārs ar lūgumu izvērtēt  iespēju ātruma ierobežojumu ”guļošo “policistu izvietot arī 

Alojā Baznīcas ielā pie krustojuma ar Brīvības ielu (pirms vai pēc krustojuma). 

5. Informācija par grants ceļiem; 

Uzņēmēju konsultatīvā padome nolēma piedāvāt izvērtēt iespēju papildināt punktu, kas attiecas uz 

piena lopkopības saimniecībām, kā arī palielināt punktu skaitu uzņēmējdarbības kritērijiem, ko paredz  

18.08.2015. MK noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

http://ansaimniekserviss.mozello.com/
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konkursu veidā” . P. Lielmanis iepazīstina ar kartēm, kurās attēloti katra pagasta ceļi un kritēriju 

saraksts, kas ir tikuši piekoriģēti ņemot vērā iepriekšējā sēdes ieteikumus. Galvenie rādītāji ir punkti, 

beigās tika iedots kvalitātes novērtējums.   Punktus novērtējis, tas pats eksperts, kas ceļus, tie vērtēti 

piecu ballu skalā. Alojas novada pašvaldība uzticas šim novērtējumam, ko sagatavojis  eksperts. P. 

Lielmanis sniedz skaidrojumu apzīmējumiem. Izvērtēti pavisam kopā 35 ceļu posmi. Pēc 

projektēšanas būs zināms vairāk, kas tieši jāveic, kādas izmaksas tas varētu sastādīt. Galvenais ir 

saprast, ka remonti šajā pasākumā netiks iekļauti, bet gan kapitālā  pārbūve. Primārais ir Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes viedoklis, pēc tam noteikti būs arī apspriešana. Tiek nolemts, ka P. 

Lielmanim  ir jāpārskata  un jāpārbauda viss novērtējums, kā arī kartēs ir jāveic korekcijas un 

jāprecizē informācija, kuru tiek solīts izsūtīt Uzņēmēju padomes locekļiem līdz 2. novembrim. 

 

H. Rokpelnis interesējas par Uzņēmēju padomes darbu, funkcijām. B. Birzgale un V. Bārda skaidro 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes dibināšanu, mērķi, uzdevumus, būtību, funkcijas, uzņēmēju 

padomes sēžu darba kārtību, risināmos jautājumus utt. Uzņēmēji I. Caune. N. Minalto  skaidro UKP 

ieguvumus- informācijas iegūšanu no pašvaldības un efektīvāku apmaiņu, iepazīšanos un līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā u.c. 

 

6. Pieredzes brauciens uz Madonas novadu, interesējošie sarunu temati Madonas novada 

domē; 

B. Birzgale informē par plānoto pieredzes braucienu 19.20. oktobrī uz Madonas novadu, kurā plānots 

doties, gan deputātiem, gan administrācijas darbiniekiem, gan uzņēmēju konsultatīvās padomes 

locekļiem. Tiek runāts par galvenajām interesējošām tēmām uzņēmējdarbības jomā – jauniešu darba 

vietas uzņēmumos, apmācības Grantu konkursa pretendentiem atbilstošu pieteikumu sagatavošanai 

iesniegšanai,  SIA “Madonas ūdens”  darbība, realizētie projekti utt. B. Birzgale informē, ka līdz 30. 

10. uzņēmēji tiks informēti un aicināti piedalīties braucienā.  

 

7. Lēmums par preču zīmes saukli, nolikuma komentāri; 

Preču zīmes sauklim tiek piedāvāti vairāki varianti: 

8.1. Uzņēmējs ved augšup! 

8.2. Mūsu uzņēmējs ved augšup! 

8.3. No uzņēmēja sirds un skaistas vides nācis! 

8.4. No uzņēmēja sirds un skaistā vidē radīts! 

8.5. Alojas novadā LABI DARĪTS! 

8.6                       Alojas novada RažoJums. 

8.7                       Alojas novads ražo Jums. 

8.8                        Alojas novads ražo ar garšu. 

8.9.                        Augšup - Alojas novads RažoJums! 

Visvairāk tiek apspriests variants 8.5. un 8.6. diskusiju rezultātā tiek balsots un nolemts, par Alojas 

novada preču zīmes saukli noteikt  Alojas novadā LABI DARĪTS! Preču zīmē grafiskajā 

risinājumā jāatrodas novada logo vārdiem Alojas novads, kam seko Labi darīts! Preču zīmes pamata 

fonam tiks ņemtas vērā noteiktās papildkrāsas pelēka vai sudraba. Uz nākamo sēdi, tiks sagatavoti 

3 grafiskie risinājumi, kuros tiks ņemts vērā iepriekš minētais.  

8. Informācija no Alojas novada pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju vizītes Moldovā; 
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B. Birzgale sagatavojusi prezentāciju un informē par alojas novada domes pārstāvju un uzņēmēju  

vizīti Moldovā no 5- 10. oktobrim, kam pamatā ir Alojas novada domes noslēgtais sadarbības līgums 

2013. gada 11. oktobrī. Sadarbības līgums ar Moldovas pašvaldību  paredz uzturēt kontaktus vaidot 

sadarbību uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, jaunatnes politikas, vides, enerģētikas un projektu  

u.c. jomās. B. Birzgale  norāda, ka delegācijā bija vairāk kā 70 cilvēku no VARAM, LIAA, 

pašvaldībām un uzņēmēju vidus. Darba programma tika veidota sadarbībā ar Vides un Reģionālās 

attīstības ministriju (VARAM) un partnerinstitūcijām Moldovā. Darba kārtībā bija diskusija 

uzņēmējiem, debates pašvaldību pārstāvjiem, izglītības iestāžu  apmeklējumi, viesošanās uzņēmumos, 

Ekonomikas biznesa forums, Kultūras dienas Moldovā.  

Nobeigumā tika sniegti vairāki ieteikumi: 

-Tūrisma nozares attīstībai; 

-Kooperāciju izveidei; 

-Plašākai produktu ražošanai (prec., konservu ražotājiem); 

-Veterinārijas nozarei; 

-Ūdens un komunālo saimniecību attīstībai; 

-NVO sadarbības modeļiem, finanšu piesaistei un attīstībai; 

Kā arī galvenie secinājumi: 

1.Komandējums deva iespēju tuvāk iepazīt  Moldovas šī brīža politisko un ekonomisko situāciju, 

saskatīt sadarbības iespējas un virzienus. 

2.Tika sniegts ieskats Moldovas uzņēmējdarbības vidē, atbalsta iespējās, galvenajās problēmās. 

3.Uzņēmēju diskusija bija viena no vērtīgākām kopējā pasākuma daļām, kas ļāva uzņēmējiem saņemt 

potenciālo sadarbības partneru kontaktus, uzrunāt tos un piedāvāt interesējošos sadarbības modeļus. 

4.Dalība kultūras programmā lika secināt, ka, lai veiksmīgāk nodotu vēlamo informāciju kultūras 

dienu apmeklētājiem, nākotnē jāpārskata iespēja izmantot citas prezentācijas formas un veidus. 

5.Kultūras dienu apmeklētāju interese par Alojas novada  tūrisma materiāliem, uzņēmumu produkciju  

bija ļoti liela. Bija interese par iespējamo sadarbību arī ar Latvijas, tajā skaitā Alojas novada 

uzņēmējiem. 

6.Nākotnē jāstrādā pie Alojas novada prezentācijas materiālu izveides – bukleti, info lapas, katalogi, 

lai iekļautu pēc iespējas precīzāku, noderīgāku informāciju gan par novadu, gan uzņēmējiem. 

D. Dubra un V. Bārda papildina B. Birzgales stāstīto par redzēto un paveikto Moldovā.  

 

N. Minalto atzīst, ka prezentācija ir ļoti vērtīga, tā sniedza ieskatu vizītei Moldovā, kā arī informēja 

par padarīto.  

 

9. LIAA līgums par Polariss+ investīciju objektu datu bāze; 

B. Birzgale informē, ka 13.oktobrī notika sadarbības līguma slēgšana ar LIAA par Polariss processu, 

Līguma slēgšanas laikā, tika izrunātas vairākas lietas, gan par apmācībām, gan izstādēm, kurās LIAA 

piedāvās dalību uzņēmējiem, sniedzot 80-90% atbalstu, nosacījums - uzņēmējam jāpiedalās ar savus 

stendu.. Tas, ka ir noteiktas viņiem prioritārās nozares, tas neizslēdz iespēju mums, kā novadam 

definēt savas nozares arī pārstrādes rūpniecību. B. Birzgale LIAA datu bāze. 

10.D. Kreišmaņa anketa; 

B. Birzgale informē  ka  no SIA “DK Apsītes” īpašnieka D. Kreišmaņa saņemt anketa ar lūgumu 

uzņēmējus sniegt viedokli par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu un izsoli.  

Uzņēmēju konsultatīvā padome diskusiju rezultātā nolemj aicināt uz nākamo sēdi D. 

Kreišmani, lai izskaidro anketas mērķi, kā arī Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekli un NĪ 

speciālisti Gunitu Meļķi  - Kažoku izvērtēt anketas likumisko pusi. 
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N. Minalto min, ka problēmas esot mazajiem zemju īpašniekiem, ja viņam ir piemēram 2 ha un 5 

govis un, ja kāds pārsola to zemi, tad viņš bankrotē. M. Minalto rosina zemju īpašniekiem, kuriem 

pieder līdz ~5 ha, bez izsoles par vidējo cenu nomāt zemi arī turpmāk, neliekot to zemi  uz 

izsoli. G. Meļķei – Kažokai šāds priekšlikums jāizvērtē un nākamā sēdē jāinformē padome, par 

iespējām priekšlikumu īstenot. 

 

11. Nākamā sēdes laiks un vieta u.c. jaut. 

Nākamās sēdes laiks tiek noteikts 24. novembris plkst. 16:00. 

 

Lēmums Nr. 1. 

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome nolej sagatavot vēl vienu iesniegumu AS ”LVC” ar lūgumu 

izvērtēt  iespēju ātruma ierobežojumu ”guļošo “policistu izvietot arī Alojā Baznīcas ielā pie 

krustojuma ar Brīvības ielu (pirms vai pēc krustojuma). 

 

Lēmums Nr.2 

Tiek nolemts, par Alojas novada preču zīmes saukli noteikt Alojas novadā LABI DARĪTS !, ko 

papildina logo  pamatversija. 

 

Lēmums Nr. 3. 

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome diskusiju rezultātā nolemj aicināt uz nākamo sēdi D. 

Kreišmani, lai izskaidro anketas par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu un 

izsoli-  mērķi, kā arī Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekli un NĪ speciālisti Gunitu Meļķi  - 

Kažoku izvērtēt anketas likumisko pusi. 

 

 

 

Sēde slēgta 19:30 

 

Sēdi vadīja:      Ilze Caune 

 

Sēdi protokolēja:      Baiba Birzgale 

 


