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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:10
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 Baiba Birzgale;
3. Alojas novada domes izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale;
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
4. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
5. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
6. SIA “Draugu dārzs”, Māris Siktārs;
7. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars;
8. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
9. SIA”MKM grupa” Kristīne Brūvere;
10. SIA”JVA Baltic” Jolanta Apiņa;
11. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
12. Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka.
Darba kārtība:
1. Izglītības koncepcija 2015. – 2020. gadam - Izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale;
2. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā:
2.1. 2015. gada nogale. Budžets 2016. gadam – (Alojas novada domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda)
2.2.Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. - (Attīstības
nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis)
3. Aptaujas anketa uzņēmējiem 2016;
4. Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā vērtēšanas komisijas
ievēlēšana;
5. Citi jautājumi:
a) Informācija par pašvaldības grants ceļiem – (Attīstības nodaļas vadītājs Pauls
Lielmanis);
b) Plānot pieredzes braucienu martā, idejas;
c) “Ēnu dienas 2016”;
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d) Aptaujas anketa par lauksaimnieciski izmantojamās zemes (LIZ) apsaimniekošanu un
izsoli;
e) Alojas novada preču un pakalpojuma zīme;
f) Alojas novada dienas;
g) Nākamā sēdes laiks un vieta.
Z.Lapšāne-Celma iepazīstina ar sevi, neliels ieskats par darāmajiem darbiem un nākotnes
iecerēm.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs iepazīstina ar sevi. I. Caune informē, ka
konsultatīvās padomes kārtība nemainās, ja ir kādi jautājumi jautāt vai nu Z. Lapšāne-Celmai
vai I. Caunei, sūtot e-pastus.
1. Izglītības koncepcija 2015. – 2020. gadam:
I. Kapmale iepazīstina ar izstrādāto Izglītības stratēģiju 2015. – 2020. gadam/Izglītības
koncepciju, tā sastāv no 5 daļām:
1. Nacionālā izglītības politika;
2. Statistika;
3. Novada skolu tīkla turpmākā attīstība;
4. Sasniedzamie rezultāti, kuri tiks izmērīti 2020. gadā, kas ir sasniegts un analizēt kāpēc;
5. Rīcības plāns.
I. Kapmale savā prezentācijā skaidro situāciju izglītības jomā Alojas novadā, tiek aplūkota
Pirmskolas izglītība, Vispārējā izglītība, Profesionālās ievirzes izglītība, izglītojamo skaitu
tajās. Tāpat tiek stāstīts par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, centrālo
eksāmenu rezultātiem. I. Kapmale sniedz ieskatu izglītības stratēģijā, kuras mērķis ir
kvalitatīva, konkurētspējīga un visiem pieejama izglītība mūsdienu prasībām atbilstošā
mācību vidē. Tiek skaidrotas pirmskolas izglītības, vispārējās izglītības, profesionālās
izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes, izglītības stiprās un vājās puses, kā arī
nākotnes ieceres, piemēram, internāta izveide Alojā. I. Možvillo vēlas noskaidrot vai tiks celta
jauna ēka? V. Bārda skaidro, ka izmantos pieejamos resursus, ka jauna ēka netiks celta.
M. Siktārs vēlas zināt vai tiks veikta izglītības sistēmas reorganizācija Alojas novadā no 1. –
6. klasei? I. Kapmale skaidro, ja novada speciālisti neko nedarīs šai jomā, tad iespējams, ka tā
tiktu veikta, sagaidot valsts lēmumu.
I. Možvillo vēlas noskaidrot par rīcības plāna budžetu, vai tas ir iekļauts kopējā budžetā, par
plānotām rekonstrukcijām. I. Kapmale skaidro, ka tajā ir iekļauti pedagogu atalgojumi, ka
rekonstrukcijas 2016. gadā nav plānots.
V. Bārda skaidro, ka var piesaistīt dažādus finansējuma avotus un projektus, lai to realizētu,
ka visas rekonstrukcijas nav jārealizē par pašvaldības budžetu.
I. Caune vēlas zināt vai skolotāji paši ir sapratuši, kāpēc bērni neturpina mācības novada
skolās, bet izvēlās citas skolas. I. Kapmale skaidro, ka ir pedagogi, kas saprot, kāpēc tas
notiek, bet ir tādi, kas to nesaprot.
A. Bondars skaidro, ka šī koncepcija ir laba no tā, ka tiks izvērtēti pedagogi, tas rosinās
izglītības līmeņa celšanos.
I. Možvillo interesējas par PII Vilzēnos darba laiku, tas ir līdz 17:00. I. Caune atklāj, ka tas
esot viens no iemesliem, kāpēc vecāki saviem bērniem izvēlas citu izglītības iestādi. I.
Kapmale saka, ja ir kādi jautājumi vai iebildumi, tad jāraksta Alojas novada domei ar norādi,
izglītības, kultūras un sporta nodaļai, lai situācija tiktu risināta.
A. Bondars interesējas par Izglītības koncepcijas publisko apspriešanu, cik ilgi tā notiks, I.
Kapmale informē, ka tā notiks līdz 4.02., V. Bārda un I. Kapmale informē, ka publiskā
apspriešana Ozolmuižā bija 11.01., Staicelē būs 18.01., Alojā 20.01., Braslavā 25.01.
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I. Caune interesējās, vai uzņēmēji var kaut kā palīdzēt, piemēram, nodrošināt materiālo bāzi?
I. Kapmale skaidro, ka koncepcijā ir iekļauts, attīstība karjeras jomā, ko var piedāvāt
uzņēmēji.
V. Bārda lūdz uzņēmējus atbalstīt šo koncepciju, viņi to atbalsta.
2. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā:
V. Bārda informē, ka Alojas novadā darbu sākuši saimniecības nodaļas vadītājs A. Krūmiņš
un Alojas novada sporta skolas direktora vietniece I. Konrāde.
I. Caune vēlas noskaidrot, kas ir Alojas sporta skolas direktore, V. Bārda informē, ka amatu
apvienošanas kārtībā gan Staiceles vidusskolas, gan Alojas sporta skolas direktore ir Sandra
Brokāne.
2.1. 2015. gada nogale. Budžets 2016. gadam:
V. Bārda stāsta par 2016. gada budžetu, I. Caune un N. Minalto interesējas cik liels ir budžets,
tie esot 4 miljoni. Budžets ir nedaudz samazinājies, jo no sava budžeta tika izslēgtas 2
kapitālsabiedrības, kas kļuvuši par patstāvīgiem uzņēmumiem, tas ir darba terapijas un
rehabilitācijas centrs „Vīķi” un pansionāts “Urga”. Sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu
valstī, tika pieņemts lēmums, ja 10 eiro sastāda 3%, tad alga tiks paaugstināta visiem
darbiniekiem par 3%, lai nav tā, ka speciālists ar augstāko izglītību saņem tādu pašu algu kā
darbinieks bez izglītības. Jādomā, kur dabūt finansējumu attīstībai, ES projekti, iestāžu
vadītāju un darbinieku aktivitāte, lai iegūtu finansējumu. Nākamā gada budžetā attīstība būs
ļoti liela, projekti: Staiceles tilts, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka
“Sala”. Uzņēmēji vēlas zināt vai Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka
“Sala” tiks būvēta? V. Bārda stāsta, ka ir noslēgts līgums ar būvnieku, termiņš noteikts 8
mēneši, bet ir pagarinājums līdz 2016. gada beigām. Tilta būvniecībai Staicelē ir noslēgts
līgums, kā arī Satiksmes ministrija ir ieskaitījusi naudu. Tilta izbūve būs 10 metru virzienā uz
Staiceles un 10 metru virzienā uz Alojas pusi, kā arī 1km ceļa posms Alojas virzienā. Tilta
būvniecības process tiks uzsākts aprīlī.
2.2. Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1.:
P. Lielmanis informē par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. Projektu
ideju koncepti jānodod līdz 16. februārim. Programma tiek balstīta uz vidējiem uz maziem
uzņēmumiem, kuriem ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. 2. kārtā iekļūst tie, kuri izturējuši 1.
kārtu.
V. Bārda uzdod Z. Lapšānei-Celmai izsūtīt informāciju uzņēmējiem par programmu“
Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1., klāt pievienojot arī MK noteikumus Nr.593.
3. Aptaujas anketa uzņēmējiem 2016:
Z. Lapšāne-Celma informē, ka ir izstrādāta aptaujas anketa uzņēmējiem, lai izvērtētu Alojas
novada uzņēmējdarbības vidi un noskaidrotu galvenās problēmas tajā. Z. Lapšāne-Celma lūdz
uzņēmējus izteikt savus priekšlikumus par jautājumiem, kurus, pēc viņu domām, vajadzētu
iekļaut.. A. Bondars ierosina anketas sagatavi izsūtīt visam Uzņēmēju konsultatīvās padomes
sastāvam izskatīšanai. I. Caune ierosina anketas projekta izskatīšanai noteikt termiņu, līdz
kuram tas ir jāizdara.
4. Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā vērtēšanas
komisijas ievēlēšana:
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Z. Lapšāne-Celma atgādina, ka iepriekšējā “Biznesa ideju konkursa komercdarbības
uzsākšanai” vērtēšanas komisija bija sekojoša: Linda Zaķe, AS "Attīstības finanšu institūcijas
Altum" Valmieras reģiona centra kredītprojektu vadītāja, Iveta Cīrule, RISEBA Radošā
biznesa inkubatora vadītāja, Dace Vilne, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece
attīstības jautājumos un Māris Siktārs, SIA „Draugu dārzs” valdes loceklis. A. Bondars vēlas
noskaidrot vai katrā konkursa kārtā ir cita vērtēšanas komisija, Z. Lapšāne-Celma informē, ka
iepriekšējās konkursa kārtās vērtēšanas komisija ir mainījusies. N. Minalto vēlas, lai M.
Siktārs izvērtē vai vērtēšanas komisija ir darboties spējīga? M. Siktārs izsaka nožēlu, ka abās
kārtās pieteicās tikai viens pretendents, bet rezultāts bijis iepriecinošs, cilvēks, kurš neko
daudz nesaprata kā ko vajadzētu darīt, 2 mēnešu laikā saņēma konsultācijas, kuru laikā radās
izpratne par to, kas ir jādara A.Bondars izsakās, ka, ja iepriekšējā vērtēšanas komisija normāli
funkcionēja, tad šogad izmaiņas nav nepieciešamas. V. Bārda izsaka, ka vajadzētu rīkot
vairāk seminārus, lai sagatavotu jauniešus, saņemot par to apliecību. M. Siktārs izsakās, ka
iepriekšējā gadā bijis seminārs, bet ir neizpratnē, kāpēc tas nav ieinteresējis jauniešus kaut ko
uzsākt. I. Možvillo ierosina Konkursa nolikumā mainīt punktu, kurš nosaka, ka līdz 1 gadam
skaitās jauns uzņēmums. V. Bārda skaidro, ka mūsu uzdevums nav atbalstīt esošos
uzņēmumus, bet radīt jaunus. Z. Lapšāne-Celma izsaka domu, ka varētu pagarināt konkursa
pieteikšanās termiņu, tas varētu būt līdz finansējuma beigām. N. Minalto un A. Bondars
iebilst tam, jo termiņš ir kā stimuls kaut ko darīt un izdarīt. I. Možvillo atzīst, ka ideja nav
slikta, termiņš līdz finansējuma beigām. V. Bārda komentē, ja kāds nav paspējis iesniegt savu
pieteikumu uz 1. kārtu, to var paspēt izdarīt 2. kārtā. A. Bondars iesaka pieaicināt speciālistus
no Salacgrīvas, lai pastāsta savu pieredzi šai jomā. A. Bondars un I. Možvillo vēlas zināt, kad
tiks izsludināta “Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai” jaunā kārta? Z.LapšāneCelma informē, līdz ko notiks konsultācijas ar V. Bārdu un M. Kļaviņu, tad arī tas notiks.
5. Citi jautājumi:
a) Informācija par pašvaldības grants ceļiem:
P. Lielmanis izsakās par tēmu pašvaldības grants ceļi, P.Lielmanis, informē, ka ceļu kartes
atrodas Alojas novada mājas lapā, bet ir konstatētas dažas neprecizitātes. Oficiāli izsludināts,
ka šodien beidzas sabiedriskā apspriešana par šo tēmu, bet tiks noteikts papildlaiks, kad tiks
pieņemti iesniegumi, ja tādi būs. I. Caune jautā vai ir kādi iebildumi, kas saistās ar grants
ceļiem? N.Minalto izsakās, ka atradis 2 kļūdas. Uzņēmēji protestē par dažu ceļu
labiekārtošanu, jo neesot jēga labiekārtot ceļu, ja uz tā atrodas viena māja, P.Lielmanis
informē, ka nav nozīmes cik mājas, ceļu labiekārtošana saistās ar to, ka tur atrodas zeme un
tiek veikta lauksaimniecība. Uzņēmēji atbalsta šo projektu, bet ar dažiem iebildumiem un
precizējumiem.
b) Plānot pieredzes braucienu martā, idejas:
Plānotais pieredzes brauciens martā. K. Brūvere un I. Caune gaida piedāvājumus no
Z.Lapšānes-Celmas, kā tas bijis iepriekšējās darbinieces darbības laikā.
c) “Ēnu dienas 2016”:
Z. Lapšāne-Celma informē, ka 10. februārī notiks “Ēnu dienas 2016”. Ja uzņēmēji vēlas, viņi
var iesaistīties un piedāvāt “ēnot” kādu viņu uzņēmuma vakanci. Informācija tiks informēta.
A. Bondars un I. Caune vēlas zināt “ēnotāju” vecumus, Z. Lapšāne-Celma informē, ka tie būs
4

ne tikai vidusskolēni, bet arī jaunāki skolēni. V. Bārda informē, ka iepriekšējā gadā Alojas
novads saņēma pateicības vēstuli no “Ēnu dienu” rīkotājiem, Alojas novads “1 no 10
lielākajiem ēnu devējiem” Latvijā.
d) Aptaujas anketa par lauksaimnieciski izmantojamās zemes (LIZ) apsaimniekošanu
un izsoli:
I. Caune sniedz informāciju par D.Kreišmaņa sagatavoto anketu par lauksaimnieciski
izmantojamās zemes (LIZ) apsaimniekošanu un izsoli. D.Kreišmanis ir saņēmis 35 aizpildītas
anketas, G.Meļķes-Kažokas anketas ir tikai izdalītas. Uzņēmēji vienojušies, ka anketu
aizpildīšanas laiks tiek pagarināts līdz 20. janvārim, ja līdz tam laikam nebūs nekas vairāk
aizpildīts, tad D.Kreišmanis gatavo anketu kopsavilkumu un to prezentē nākamajā sapulcē.
e) Alojas novada preču un pakalpojuma zīme:
Alojas novada preču un pakalpojuma zīme. I. Caune vēlas saņemt V. Bārdas skaidrojumu
kāpēc Preču un pakalpojuma zīme netiek apstiprināta? Kāpēc Domei ir jāapstiprina Alojas
novada preču un pakalpojumu zīme, ko lietos uzņēmēji? V. Bārda skaidro, tā, kā tā skaitās
Alojas novada preču un pakalpojuma zīme, tad novadam tā ir jāapstiprina. V. Bārda ierosina
uz nākamo Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt I. Mētriņu, lai izskaidro. I. Caune
ierosina protokolā ierakstīt, ka Alojas novada dome noraida šo lēmumu un tālāk to vairs
nevirzām. V. Bārda skaidro, ka nav tiesīgs atbildēt par 15 cilvēkiem, par to vai viņi to
pieņems vai nepieņems, V. Bārda lūdz sagatavot šo jautājumu uz februāra sēdi.
f) Alojas novada dienas:
I. Caune vēlas noskaidrot vai Uzņēmēju dienas notiek katru gadu vai katru otro gadu?
Z.Lapšāne-Celma, atbild, ka katru otro gadu, ka šogad plānots piedalīties Vidzemes uzņēmēju
dienās.
g) Nākamās sēdes laiks un vieta:
Vienojas, ka nākamā Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 17. februārī plkst. 16:00,
norises vieta Staiceles vidusskola.
Lēmums Nr. 1. Anketas uzņēmējiem sagatavi izsūtīt uzņēmēju konsultatīvai padomei.
Lēmums Nr. 2. Uzņēmēju konsultatīvā padome nolemj, ka “Biznesa ideju konkursa
komercdarbības uzsākšanai” vērtēšanas komisija paliek nemainīga.
Lēmums Nr. 3. Uz nākamo sēdi sagatavot piedāvājumu pieredzes braucienam martā.
Lēmums Nr. 4. Uz nākamo Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt I. Mētriņu,
lai izsakās par to, kāpēc netika pieņemta uzņēmēju apstiprināta Alojas novada preču un
pakalpojuma zīme?

Sēde slēgta plkst. 18:50
Sēdi vadīja:

Ilze Caune

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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