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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 
 

2016.gada 14. novembrī   Alojā       Nr. 11/2016 
 
PROTOKOLS 
Sēdes sākums plkst. 16:00 
Sēdi vada:  Ilze Caune, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 
Sēdi protokolē:  Elīna Rulle, Alojas novada domes projektu vadītāja asistente 

Sēdē piedalās:  
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

1. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune; 
2. SIA “Draugu Dārzs”, Māris Siktārs 
3. Z/S “Melderi”, Ziedīte Jirgensone 
4. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto; 
5. SIA “Saldo I. M.”, Inga Možvillo; 
6. SIA “MKM grupa”, Kristīne Brūvere; 
7. Alojas novada domes nekustamo īpašu speciāliste Gunita Meļķe – Kažoka; 
 
8. Alojas novada domes saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš; 
9. Alojas novada domes projektu vadītāja asistente Elīna Rulle; 
10. Alojas novada domes deputāts Valdis Bārda; 
11. Alojas novada deputāts, uzņēmējs Valdis Možvillo; 
12. Alojas novada iedzīvotājs Andrejs Lācis. 

 
Darba kārtība: 

1. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes 
saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs, izpilddirektora p.i. Aivars Krūmiņš. 

2. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes 
Attīstības nodaļas projektu vadītāja asistente Elīna Rulle. 

3. Nolikuma “Par  uzņēmēju balvas piešķiršanas kārtību Alojas novada 

vispārizglītojošo skolu pedagogiem” apstiprināšana – UKP priekšsēdētāja Ilze 

Caune. 
4. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanas. 
5. Citi jautājumi: 

 Alojas novada uzņēmēju kopsapulce 9.decembrī  
 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 
1. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā 
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Alojas novada domes saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs, izpilddirektora p.i. Aivars 

Krūmiņš informē, ka: 
 Alojas novada domes speciālisti aktīvi strādā pie 2017. gada budžeta. I. Caune jautā par 

2017. gada budžetu, vai ir paredzēti ārpuskārtas remonti skolai? A. Krūmiņš stāsta, ka 

ir noslēgusies cenu aptauja tehniskam atzinumam Staiceles mūzikas un mākslas skolai 

un Alojas Ausekļa vidusskolai, kas nepieciešams tehniskā projekta izstrādei. I. Caune 
vēlas noskaidrot vai tiks veikti remontdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā 2017. gadā? A. 

Krūmiņš apstiprina, ka darbi tiks darīti, ka šis ir sākums tehniskā projekta izstrādei un 

tālākiem procesiem; 
 Ir parakstīts līgums ar SIA “Draugu dārzs” par jumtu renovāciju Staicelē Lielā ielā 12 

un Lielā ielā 14; 
 Divi objekti tiek aprīkoti ar zibens aizsardzības sistēmu; 
 Uzņēmēji jautā vai pašvaldībai ir daudz pārdodamie nekustamie īpašumi: zeme, ēkas, 

dzīvokļi? A. Krūmiņš un G. Meļķe-Kažoka apstiprina, ka ir daudz īpašumu, īpaši 

dzīvokļi Ozolmuižā “Šalku” mājā, par kuriem pašlaik maksā pašvaldība; 
 BSAC “Zīles” piešķirts papildus finansējums, tiks veiktas sarunas par nākamā gada 

budžetu, kas norisināsies Rīgā, jau tagad ir plānotas vasaras nometnes, kā arī papildus 

klienti iestādē, kas paredz, ka iestāde šobrīd var pastāvēt; 
 M. Siktārs vēlas noskaidrot kur iedzīvotāji var iepazīties ar budžeta izpildi? V. Bārda 

skaidro, ka tas meklējams mājas lapā www.aloja.lv, zem sadaļas domes sēdes; 
 A. Krūmiņš informē, ka “Sala” ir nominēta kā Gada zaļākais iepirkums; 
 Uzņēmējiem ir interese par “Salas” pieejamību iedzīvotājiem, jo dzirdētas runas, ka 

interesenti netiek ēkā ielaisti. E. Rulle vēlas noskaidrot kurš ir vainojams pie tā, no kura 

saņemta informācija, ka ēkā kāds nav ticis ielaists?   
 Jautājums par “Salas” izcenojumiem? E. Rulle komentē, ka šī informācija pieejama 

www.sala.lv; 
 

2. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes 
I. Caune vēlas noskaidrot par projektu SAM 3.3.1. 

E. Rulle informē, ka iestājusies pauze, jo notiek sarunu risināšana saistībā ar ielas 

apgaismojuma lietām. 
M. Siktārs komentē projekta sapulcē dzirdēto.  
I. Caune vēlas noskaidrot vai arī otra projekta daļa, kas saistīta ar ceļiem ir apstājusies? E. Rulle 

atbild, ka tajā ziņā nekas nav apstājies. 
V. Bārda informē uzņēmējus par projekta pirmsākumiem, kā tika izvēlēta konkrētā vieta un 

iznākumu pēc sarunas ar uzņēmējiem.  
I. Caune jautā kā uzņēmēju konsultatīvā padome var šajā lietā palīdzēt? Atbilde īsti netiek 

sniegta. 
Z. Jirgensone jautā par ES fondiem, kuri noteikti kā prioritārie. E. Rulle atbild, ka tie ir SAM 

3.3.1., pašvaldības grants ceļi, Leader. Z. Jirgensone komentē, ka šie mazie projekti ir tik 

niecīga daļa. I. Možvillo vēlas noskaidrot vai projektu nodaļai nav sava teikšana, uz šo 

jautājumu E. Rulle atbild, ka viņi to nenolemj. 
 

3. Nolikuma “Par  uzņēmēju balvas piešķiršanas kārtību Alojas novada 

vispārizglītojošo skolu pedagogiem” apstiprināšana 
I. Caune informē, ka uz viņas e-pastu, par šo jautājumu, ir atbildējuši tikai divi no padomes 

locekļiem.  

http://www.aloja.lv/
http://www.sala.lv/
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N. Minalto izsakās, ja vairākums šo nolikumu atbalsta, tad tas ir jāvirza uz uzņēmēju kopsapulci 

9. decembrī. Ir jāizvēlas un jāvienojas par balvas summu. Un cer, ka uzņēmēju kopsapulcē 

pārējie uzņēmēji šo ideju atbalstīs. 
I. Caune stāsta savu pieredzi par naudas ziedošanu un uzsver, ka par šīs naudas izlietojumu ir 
jānorāda un jāsaņem atskaites. 
I. Caune ierosina tagad balsot, cik lielu naudas summu uzņēmēji ir gatavi novirzīt šai idejai. Par 

summu 500 EURO  balso 5 balsstiesīgie padomes locekļi, par summu 1000 EURO balso 2 
balsstiesīgie padomes locekļi. 
I. Caune un E. Rulle vēl precizēs nolikumu un izdarīs tajā labojumus un saskaņos nolikuma 

pēdējo variantu un piedāvās izskatīt uzņēmēju kopsapulcē. E. Rulle izsūtīs visiem uzņēmējiem 

šo nolikumu, lūdzot sniegt savus komentārus un ieteikumus par šo, kā arī sniegt savus 

priekšlikumus par summu, kuru saņems laureāts. 
 

4. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanas 

I. Caune un N. Minalto informē, ka jāievēl jauns uzņēmēju padomes priekšsēdētājs. 
N. Minalto un V. Možvillo jautā vai ir izvirzīti kandidāti? 
I. Caune izvirza: N. Minalto, M. Siktāru un I. Možvillo, N. Minalto un M. Siktārs no 

kandidatūras atsakās. 
M. Siktārs izvirza D. Dubru, kurš arī no kandidatūras atsakās. 
Par uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta I. Možvillo, kura par savu 

vietnieku ieceļ M. Siktāru. 
 

5. Alojas novada uzņēmēju kopsapulce 
Tika nolemts, ka uzņēmēju kopsapulce notiks 9. decembrī. E. Rulle informē, ka par sapulces 

darba kārtību un norises laiku uzņēmēji tiks informēti tuvāko dienu laikā, arī par to, jo tas vēl 

tiek saskaņots ar Z. Lapšāni-Celmu. 
I. Caune lūdz, lai viņai nosūta uzņēmēju konsultatīvās padomes iepriekšējā gada atskaiti. 

 
Citi jautājumi: 

Z. Jirgensone lūdz informāciju par 10. decembra 3. Uzņēmēju kongresu, kurš notiks Salaspilī. 

E. Rulle informē, ka ir 4 ielūgumi uz šo kongresu. I. Možvillo vēlas noskaidrot kongresa dienas 

kārtību. V. Bārda informē, ka tajā pulcēsies Latvijas uzņēmēju konsultatīvās padomes un 

uzņēmēju klubi, kā arī pārstāvji no dažādām organizācijām, kas pārstāv uzņēmēju intereses. 
Uzņēmējiem jāvienojas, kurš šo kongresu apmeklēs, V. Bārda apstiprina savu dalību, I. 

Možvillo iepazīsies ar pasākuma programmu un izlems vai tajā piedalīsies. E. Rulle informē, 

ka arī Alojas novada domes priekšsēdētāja plāno šo pasākumu apmeklēt. 
 

a) Nākamās sēdes laiks un vieta 
Uzņēmēju kopsapulce notiks 9. decembrī plkst. 16:00, Uzņēmējdarbības atbalsta centra – 
bibliotēka “Sala” telpās. 
I. Caune interesējas vai papildus uzņēmēju kopsapulcei vēl notiks arī uzņēmēju konsultatīvās 

padomes sēde? I. Caune piedāvā izvēlēties janvāra uzņēmēju padomes sēdes laiku. Sapulce 

notiks 10. janvārī 16:00, Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēka “Sala” telpās. 

 
Tā kā uzņēmēju konsultatīvo padomi šodien ir apmeklējuši 2 deputāti, V. Bārda jautā: 

1) vai uzņēmēju konsultatīvai padomei nav jautājumu par budžeta prioritātēm? I. Caune 

atbild, ka grib rast skaidrību par ES fondiem. 
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2) vai uzņēmējiem ir interese runāt par baseina celtniecību, V. Bārda solās sagatavot 

prezentāciju par šo. 
 
 
Lēmums Nr. 1  
Izsūtīt visiem uzņēmējiem Nolikumu “Par  uzņēmēju balvas piešķiršanas kārtību Alojas 

novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem”, lai uzņēmēji iepazīstas un sniedz 

komentārus. 
 
Lēmums Nr. 2 
Klātesošajiem balsstiesīgajiem nobalsojot, par uzņēmēju konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāju tiek ievēlēta I. Možvillo, par vietnieku atkārtoti tiek iecelts M. Siktārs. 
                                                                                                                                                                                                    
Sēde slēgta plkst. 19:00 
 
Sēdi vadīja:      Ilze Caune 
 
Sēdi protokolēja:      Elīna Rulle 


