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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 
 

2018.gada 15. oktobrī    Alojā       Nr. 8/2018 

 

PROTOKOLS 
Sēdes sākums plkst. 16:00 

Sēdi vada:  Inga Možvillo, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

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

Sēdē piedalās:  

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Andrejs Lācis, pašnodarbināta persona; 

2. Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”; 

3. Gunita Meļķe-Kažoka, Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste; 

4. Mārīte Petruševica, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

5. Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

 

6. Ieva Loreta Reide, Staiceles pamatskolas skolēnu domes sekretāre; 

7. Ina Sternfelde, Alojas Ausekļa vidusskolas direktore; 

8. Ineta Lopenova, Alojas Ausekļa vidusskolas direktora vietniece; 

9. Ivars Ķiksis, Alojas novada domes izpilddirektors; 

10. Juta Circene, Ozolmuižas pamatskolas direktore; 

11. Regnārs Nerips, Staiceles pamatskolas skolēnu domes pārstāvis; 

12. Sabīne Stūre; komercdarbības speciālista amata kandidāte; 

13. Sandra Brokāne, Staiceles pamatskolas direktore; 

14. Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

15. Viesturs Titovs, Staiceles pamatskolas skolēnu domes prezidents; 

16. Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

  

Darba kārtība: 

1. Alojas novada komercdarbības speciālistu kandidātu nākotnes vīzijas 

prezentēšana; 

2. Produktu un pakalpojumu platformas izveide – Alojas novada domes 

Izpilddirektors Ivars Ķiksis; 

3. Sarunas ar Alojas novada izglītības iestāžu skolu direktoriem un skolēnu domes 

pārstāvjiem par konkursu “Sirds skolotājs” un citām sadarbības iespējām – 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo; 

4. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes 

priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

5. Citi jautājumi: 
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 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

1. Alojas novada komercdarbības speciālistu kandidātu nākotnes vīzijas 

prezentēšana 

 Klātesošie iepazīstina komercdarbības speciālista amata kandidāti ar sevi. 

Komercdarbības speciālistes amata kandidāte Sabīne Stūre iepazīstina klātesošos ar sevi, kā arī 

nedaudz pastāsta par to, ko iecerējusi, ja tiks uzsāktas darba attiecības. 

 A. Lācis vaicā, vai viņai ir nojausma, kādi ir komercdarbības speciālista ikdienas darba 

pienākumi. S. Stūre ieskicē, ka tie varētu būt: mājas lapas uzturēšana, uzņēmēju konsultatīvās 

padomes koordinēšana, uzņēmēju apmācību organizēšana, uzņēmumu izpēte to finansiālās 

analīzes veikšanas, kā arī komunikācija ar uzņēmējiem. 

 I. Možvillo vēlas noskaidrot, vai ir kāda inovatīva doma, kā pulcināt uzņēmējus. S. Stūre 

atbild, ka tā būtu personīga saskare, došanās pie uzņēmējiem vai sazināšanās telefoniski, bet 

labi saprot, ka fiziski tas būtu grūti iespējams. 

 M. Petruševica jautā, vai S. Stūrei ir bijis jānoorganizē kāds pasākums, S. Stūre atbild, 

ka iepriekš to pati nav veikusi. 

 V. Ķikute jautā, vai S. Stūrei ir nojausma, cik liels ir budžets, kas tiek piešķirts 

uzņēmējdarbības pasākumiem, ka viņa ir iztēlojusies, ka vedīs uzņēmējus uz dažādiem 

pasākumiem un izstādēm. S. Stūre uzskata, ka izdevumi, lai vestu uzņēmējus uz izstādēm nebūs 

lieli. 

 

2. Produktu un pakalpojumu platformas izveide 

 Alojas novada domes Izpilddirektors I. Ķiksis informē klātesošos, ka ir saņemts līgums 

no SIA “anaZana”, kurš tiks koriģēts, kā arī ir priekšstats par šī portāla izveides un uzturēšanas 

izmaksām. 

A. Lācis rosina padomāt par preču un pakalpojuma portāla piesaisti www.aloja.lv, 

kā arī par preču un pakalpojumu zīmes “Labi darīts Alojas novadā” lietošanas veicināšanu. 

Būtiski iekļaut šajā portālā igauņu valodu, kā arī lietošanas maksas piemērošanu. 

 I. Ķiksis komentē, ka domei būs nepieciešams slēgt vienošanos ar uzņēmēju 

konsultatīvo padomi un līgumu ar katru uzņēmēju par šī portāla darbības nodrošināšanu un 

noteikumu ievērošanu. Uzņēmēju konsultatīvā padome būs tā, kura organizēs uzņēmēju iesaisti 

šajā portālā, kā arī rūpēsies par portāla popularizēšanu.  

 Ir noskaidrots, ka SIA “anaZana” pārstāvis ieradīsies uz uzņēmēju kopsapulci decembrī, 

lai par piedāvājumu izstāstītu plašākam uzņēmēju lokam. 

 V. Bārda rosina padomāt par veidiem, kā nodrošināt lielāku lietotāju klāstu, kas varbūt 

nākotnē piesaistītu kaimiņu novadus. 

 V. Ķikute rosina padomāt par sadarbību ar citiem reklāmas portāliem. A. Lācis atbild, 

ka šīs platformas ieviešana uzņēmējiem izmaksās lētāk, kā arī piedāvās plašākas iespējas. 

 I. Ķiksis komentē, ka pašvaldības darbinieki tiks apmācīti šī portāla lietošanā, kā arī 

darbinieki konsultēs uzņēmējus portāla lietošanā. Plānots, ka komercdarbības speciālists būs 

tas, kurš laiku pa laikam sekos līdz portāla lietotāju darbībām. I. Ķiksis piedāvā nākamā 

uzņēmēju konsultatīvā padome izskatīt līgumu un vienošanos, kas tiks sagatavoti. 

 

3. Sarunas ar Alojas novada izglītības iestāžu skolu direktoriem un skolēnu domes 

pārstāvjiem par konkursu “Sirds skolotājs” un citām sadarbības iespējām 

http://www.aloja.lv/
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 Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja I. Možvillo izklāta, ka otro gadu pēc 

kārtas tika rīkots konkurss “Sirds skolotājs”. Viņa komentē, ka vairs nevēlētos izteikt viedokli 

par kandidātiem pēc nelielās informācijas, kas tiek iesniegta konkursa pieteikumā. 

 S. Brokāne pamato, ja konkursa nosaukums ir “Sirds skolotājs”, tad pieteikumu būtu 

nepieciešams iesniegt bērniem. S. Brokāne komentē, ka vecāku padomes viedokli būtu grūti 

noskaidrot, jo vecāku padome ir vāja, iespējams tāpēc, ka nav iepriekš iedibinātas tradīcijas. I. 

Možvillo komentē, ja ir veikta anketēšana, tad anketas būtu labi iesniegt kopā ar pieteikumu, 

lai komisijai būtu vieglāk izvērtēt iesniegto kandidātu atbilstību. 

 I. Ķiksis piedāvā pašvaldības atbalstu, informāciju par šo konkursu izvietot mājas lapā, 

avīzē. 

 I. Šternfelde un J. Circene izsaka ieteikumus ņemt vērā arī skolas administrācijas 

vērtējumu par izvirzītajiem kandidātiem. Izsaka priekšlikumu izveidot vienotas anketas, kuras 

būtu jāpievieno konkursa pieteikumam. I. Šternfelde iesaka nolikumā iekļaut punktu, ka 

iepriekš nominētais skolotājs nevar saņemt konkrēto balvu divus gadus pēc kārtas.  

 I. Lopenova iesaka organizēt skolas administrācijas un konkursa vērtēšanas komisijas 

tikšanos, lai nominācijai tiktu izvirzīti labākie kandidāti. 

 Staiceles pamatskolas skolēnu domes pārstāvji komentē, ka iesaistījušies skolotāju 

nominēšanai konkursā “Sirds skolotājs”, skolēni pamato, kādu skolotāju var uzskatīt par 

nominācijai cienīgu – strādā ar visu atdevi, ieinteresē skolēnus, dalās ar piemēriem no dzīves, 

runā jauniešiem saprotamā valodā, u.c. 

 A. Lācis vēlas noskaidrot, kādā veidā šajā konkursā tiek iesaistīti vecāki. I. Šternfelde 

un I. Lopenova komentē, ka Alojas Ausekļa vidusskolā skolas padomē darbojas 2 skolēnu 

vecāki no katras klases. Skolu pārstāvji min, ka izveidojot anketu, to var izsūtīt visiem 

vecākiem, tādā veidā rosinot vecāku iesaisti. 

 Padomes locekļi aicina Alojas novada izglītības iestāžu pārstāvjus iesūtīt kritērijus, 

ieteikumus un anketu projektus konkursam “Sirds skolotājs” līdz 15. novembrim 

komercdarbības speciālistei. 

 S. Brokāne aicina uzņēmējus padomāt par iesaistīšanos dažādās skolas aktivitātēs, 

piemēram, atbalstot skolēnus projektu izstrādē, uzņēmēji iesaistās ar finansējumu projektu 

uzvarētāja apbalvojumam. Kā arī nepieciešams izstrādāt vienotus ziedojumu piešķiršanas 

noteikumus. 

 I. Šternfelde stāsta, ka Alojas Ausekļa vidusskolā ir vairākas Skolēnu mācību 

uzņēmumu grupas 4. - 6. klases, 7. – 9. klases un 10. – 12. klases, tāpēc ir vēlme mazo uzņēmēju 

grupai parādīt, kas ir uzņēmējdarbība. 

 V. Bārda min, ka varētu organizēt skolēnu ekskursijas uzņēmumos vai arī organizēt 

uzņēmēju viesošanos skolās. 

 

4. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā 

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda informē par domē paveikto: 

 V. Bārda un J. Rācenis apmeklējuši seminārus par Latvijas drošībai un aizsardzībai 

aktuāliem jautājumiem; 

 V.Bārda, A.Krūmiņš un J. Rācenis piedalījās konkursa “Ilgtspējīgākā ēka un projekts 

2018”, noslēguma ceremonijā, kurā “Sala” ieguva 1. vietu apakškategorijā “Publiskās 

ēkas”; 

 V. Bārdas un I. Mauriņas-Kaļvas tikšanās ar LFF prezidentu K. Gorkšu; 

 M. Petruševica apmeklējusi Green Railway projekta tikšanos Apē; 

 Ikšķiles novada vizīte Alojas novadā; 
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 Diskusija SALĀ par izglītības jautājumiem ar Č. Batņu; 

 V. Bārda apmeklējis pasākumu “Bērniņš ienācis pasaulē”; 

 V. Bārda apmeklējis Svēto Misi Aglonā; 

 I. Ķiksis, A. Krūmiņš, G. Meļķe-Kažoka un M. Petruševica piedalījās sanāksmē par 

SAM 3.3.1. projektu; 

 V. Bārda, M. Petruševica, G. Meļķe-Kažoka un J. Mošura piedalījušies sanāksmē par  

Alojas un Staiceles  apgaismojuma projektu; 

 I. Ķiksis apmeklējis pārvaldnieku sanāksmi; 

 V. Bārda piedalījies Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas paplašinātā 

sēdē; 

 V. Bārda, I. Brente-Mieze un A. Ozols, pārvalžu vadītāji un sociālās komitejas pārstāvji 

sveica aprūpes iestāžu klientus Veco ļaužu dienā; 

 Lielvārdes un Ogres novada vizīte Alojas novadā; 

 V. Bārda tikās ar LFF mācību un treniņa centra vadītāju J. Bakmani; 

 Domes attīstības un saimnieciskās darbības speciālistu tikšanās ar AS “Sadales tīkls”, 

lai uzzinātu par AS “Sadales tīkls” aktualitātēm un izmaiņām; 

 I. Ķiksis, A. Krūmiņš un L. Meldere-Zute apmeklēja Latvijas pašvaldības 

izpilddirektoru asociācijas sanāksmi; 

 V. Bārda, Z. Lapšāne-Celma un M. Petruševica  piedalījās LIAA Siguldas BI tikšanos 

ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējdarbības speciālistiem, kā arī tika organizēta 

ekskursija uzņēmumos; 

 Notikušas sanāksmes par K. Zāles pieminekli; 

 J. Rācenis, G. Meļķe-Kažoka, I. Karlsone, I. Štelcs un I. Virse-Liepiņa piedalījušies 

sanāksmē par dzīvokļu jautājumu, kurā tika runāts par pašvaldības dzīvokļu īres maksu 

celšanu; 

 I. Brentes-Miezes un V. Romanovskas dalība VPTAI radošajās darbnīcās 

(deinstitucionalizācijas projekta ietvaros); 

 V. Bārda un M. Petruševica piedalījušies P15 būvsapulcē Staicelē; 

 V. Bārdas dalība VARAM Latvijas- Igaunijas SVK sēdē; 

 

 Pirms komiteju sēdēm tiek organizētas 15 deputātu sanāksmes, kuras vairāku partiju 

deputāti ignorē un neapmeklē, jādomā risinājums kā to mainīt; 

 Tiek runāts par nākamā gada budžeta prioritātēm, tiek veidots budžeta uzmetums 2019. 

gadam. 

5. Citi jautājumi: 

 A. Lācis vēlas noskaidrot, vai ir izveidotas prezentāciju materiālu grozs atbilstoši viesu 

statusam. Z. Lapšāne-Celma atbild, ka viesa statuss tiek izvērtēts, bet konkrēts grozs 

nav izveidots. 

 V. Bārda vēlas noskaidrot, cik tālu ir prezentācijas materiālu stendu noformēšanas 

projekts. Z. Lapšāne-Celma atbild, ka ir sazinājusies ar vairāku uzņēmumu 

speciālistiem, bet maketi dažādu iemeslu dēļ vēl līdz šim nav izstrādāti. 

 Z. Lapšāne-Celma vērš klātesošo uzmanību, balstoties uz nolikumu, izskatīta uzņēmēju 

konsultatīvās padomes locekļu aktivitāte apmeklējot uzņēmēju konsultatīvās padomes 

sēdes. I. Možvillo solās sazināties un noskaidrot neapmeklēšanas iemeslus. 

 V. Ķikute vēlas noskaidrot, vai zaļā veloceliņa projekta ietvaros ir plānots uzstādīt 

labierīcības. V. Bārda komentē, ka šāda pozīcija nav plānota. A. Lācis un V. Bārda 
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rosina izvietot norādes, kur apmeklējamas tuvākās labierīcības, tā kā plānots Alojas 

autoostas ēkā izveidot tualetes, tad šī problēma daļēji varētu tikt atrisināta. 

 A. Lācis vēlas noskaidrot, vai plānots uzstādīt norādes zīmes. M. Petruševica komentē, 

ka pie šī jautājuma tiek strādāts un norādes zīmes tiks uzstādītas. 

 

Nākamās sēdes laiks un vieta: 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka nākamā sapulce notiks 12. 

novembrī plkst. 16:00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”. 

 

Lēmums Nr. 1 

Alojas novada izglītības iestāžu pārstāvjiem iesūtīt kritērijus, ieteikumus un kopējā anketu 

projektus konkursam “Sirds skolotājs” līdz 15. novembrim komercdarbības speciālistei. 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.40 

 

Sēdi vadīja:      Inga Možvillo 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


