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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 
 

2018.gada 15. novembrī    Alojā       Nr. 9/2018 

 

PROTOKOLS 

Sēdes sākums plkst. 16:00 

Sēdi vada:  Andrejs Lācis, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks 

Sēdi protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās:  

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

1. Andrejs Lācis, pašnodarbināta persona; 

2. Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 

3. Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”; 

4. Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen”; 

5. Kristīne Brūvere, SIA “MKM Grupa”; 

6. Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

7. Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

8. Uldis Rumba, z/s “Teterīši”; 

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

10. Ivars Ķiksis, Alojas novada domes izpilddirektors; 

11. Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

12. Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

11. Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada domes bijusī komercdarbības speciāliste. 

  

Darba kārtība: 

1. Informācija par Vidzemes karatē klubu/Alojas novada jauniešu sasniegumi – 

Biedrības “Vidzemes karatē kluba” pārstāvis Kaspars Riekstiņš; 

2. Alojas novada domes 2019. gada budžeta plāni, prioritātes – Alojas novada domes 

Izpilddirektors Ivars Ķiksis; 

3. Alojas novada Uzņēmēju dienas nomināciju apspriešana – Alojas novads 

uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks Andrejs Lācis; 

4. Alojas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu 

apmeklējums – Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

Inga Možvillo; 

5. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes 

priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

6. Konkursa “Sirds skolotājs” ieteikumu, kritēriju pārskatīšana - Alojas novada 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo; 

7. Citi jautājumi: 
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 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

1. Informācija par Vidzemes karatē klubu/Alojas novada jauniešu sasniegumi – 

Biedrības “Vidzemes karatē kluba” pārstāvis Kaspars Riekstiņš; 

 Z. Lapšāne-Celma iepazīstina klāt esošos ar finansējuma tāmi Lienes Prikazas 

atbalstam, lai viņa varētu konkurēt citu sportistu vidū un aicina uzņēmējus finansiāli atbalstīt 

L. Prikazas dalību čempionātos. 

 M. Siktārs ierosina papildināt K. Riekstiņa iesniegto informāciju par čempionātu 

izdevumiem ar konkrētiem termiņiem un minēt arī citus finansēšanas avotus, kā arī izstrādāt 

konkrētu pieprasījumu par līdzekļu ziedošanu katram no uzņēmumiem. Vēl M. Siktārs ierosina 

K. Riekstiņam padomāt par to kas notiks, ja visa norādītā summa netiks saziedota pilnībā. 

 A. Bondars rosina K. Riekstiņam vērsties arī Alojas novada sporta skolā, lai arī tur 

mēģinātu iegūt daļu no nepieciešamā finansējuma. I. Ķiksis min, ka Alojas novada sporta skolā 

ir noteikta kārtība kādā tiek piešķirts finansējums, kā arī ir kritēriji kam tiek piešķirts 

finansējums un ir darba grupa, kas izvērtē pieteikumus finansējumam.  

 A. Bondars ierosina, ka nepieciešams tāmi sadalīt pa posmiem ar konkrētiem termiņiem 

un katram posmam noteikt savus finansētājus. Kā arī A. Bondars ierosina, ja L. Prikaza kādā 

no čempionātiem balvā iegūs naudu, tad to būtu nepieciešams atmaksāt lielākajiem sponsoriem, 

I. Ķiksis piekrīt A. Bondaram un saka, ka šāda ideja jau ir bijusi minēta. 

 M. Siktārs min piemēru, ka nepieciešams informēt visus potenciālos atbalstītājus ar       

e-pasta vēstuli par šo situāciju, kā arī uzdot jautājumu par to vai vēstules saņēmējs piedalītos 

sponsorēšanā. Būtu nepieciešams nosūtīt arī otru e-pastu tiem, kas piedalīsies sponsorēšanā un 

izteikt konkrētu apmēru kādu būtu nepieciešams ziedot šim sponsoram. 

 I. Ķiksis min, ka iepriekš jau ir bijuši šādi gadījumi un, ka sponsorēšana ir notikusi caur 

biedrībām, uzņēmējiem, pašvaldību un citos veidos. Kā arī tiek teikts, ka pašvaldības 

finansējums noteikti būs, taču ne pilnā apmērā. 

 A. Bondars saka, ka noteikti ir jāatbalsta L. Prikaza, taču ir jābūt izstrādātiem 

detalizētākiem nosacījumiem.  

 

2. Alojas novada domes 2019. gada budžeta plāni, prioritātes – Alojas novada domes 

Izpilddirektors Ivars Ķiksis; 

I. Ķiksis ievadā stāsta, ka 2018. gada budžets tika apstiprināts ar mīnusa zīmi. I. Ķiksis  

min, ka iztrūkums budžetā bija diez gan liels, tādēļ bija daudz jāstrādā, lai sekmīgi nokļūtu pie 

izvirzītajiem mērķiem.  

 I. Ķiksis paredz, kas 2018. gads tiks noslēgts veiksmīgi novembra beigās, savukārt 

decembrī tiks veikts apkopojums. Ir arī rīkojums par ierobežojumiem: tekošie maksājumi, 

avārijas bojājumi un plānotie iesāktie darbi tiks finansēti, taču jauni darbi netiks uzsākti. Iestāžu 

vadītājiem visa dokumentācija jāsagatavo līdz novembra beigām. 

 I. Ķiksis stāsta, ka ir apstiprinātas septiņas nākamaā gada budžeta prioritātes: izglītību 

iestāžu remonti; satiksmes vides drošība; tūrisma  infrastruktūras pilnveidošana; attīstības 

programma, iestāžu un struktūrvienību funkcionālo pienākumu izvērtēšana (funkcionālais 

audits pa nodaļām); izstrādāt jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu 

Alojas novadā; ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu izstrāde, ieviešana un 

līdzfinansējuma nodrošināšana.   

 Sakarā ar tūrisma  infrastruktūras pilnveidošanu tika izmainīti arī novada bibliotēku 

darba laiki, bibliotēkas veic arī tūrisma informācijas centra funkcijas un daudzas citas funkcijas. 

 Jaunatnes politikas attīstībā Alojas novadā kā problēmu I. Ķiksis min personāla 

trūkumu. Kā iespēju jauniešiem  I. Ķiksis saskata “3x3” nometnes organizēšanu Alojā, jo 

jauniešiem būtu iespēja nopelnīt iesaistoties nometnes organizēšanā, kā arī tādā veidā iegūt 

zināšanas. 

 I. Ķiksis informē, ka pašreiz ir izmaiņas attīstības nodaļā, komercdarbības specialists ir 

pievienots nodaļai. Vēl tiek plānots, ka būs arī jurists -iepirkumu speciālists. 
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 I. Ķiksis informē, ka ir izstrādāts budžeta ieviešanas grafiks. Plānots, ka  gala budžets 

tiks apstiprināts 28.02.2019. Ir arī plānotas iedzīvotāju sanāksmes no 04.12.2018. līdz  

18.12.2018. ko organizē pārvalžu vadītāji, sanāksmēs plānots pārrunāt ar iedzīvotajiem 

aktuālos jautājumus novadā. 

 I. Ķiksis informē, ka budžets tiek plānots ar piesardzības principiem, tā pat kā pagājušajā 

gadā. Lielie remonti un pamatlīdzekļu iegāde ir no nekustamajiem īpašumiem un mežu 

pārdošanas. 

A. Bondars jautā kādi ir lielākie projekti nākošajā gadā, I. Ķiksis un V. Bārda atbild, ka ir 

izstrādāts izglītības plāns; DI plāns; pilsētas apgaismojuma projekts; uzturmaksas 

pansionātiem; teritorijas kopšana; ēku numerācijas, māju un ielu nosaukumi; daudzīvokļu 

mājas apsaimniekošanas noteikumi (īres maksa). 

 I. Ķiksis informē, ka arī nākotnē ir plānots sakārtot Alojas centrālo daļu, izveidot 

riteņbraucēju celiņu uz Ungurpili , izstādīt tūrisma norādes Alojas novadā, atputekļot Alojas 

pilsētas ceļus un paplašināt nekustamo īpašumu piedāvājumu izīrēšanai, kā arī celt esošā 

nekustamā īpašuma vērtību.  

 Jautājuma izskatīšanas beigās tiek izvērsta diskusija par pašvaldības ieņēmumiem no 

nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā, īres maksa, maksājums apsaimniekotajam un nekustamā 

īpašuma nodokli, kā arī tiek diskutēts par to kā tiek aprēķināta īres maksa uz ko I. Ķiksis atbild, 

ka nākotnē tā varētu tikt aprēķināta attiecinot pret kadastrālo vērtību. 

 U. Rumba uzdod jautājumu kāds ir aptuvenais budžets un kāds ir tā aptuvenais 

sadalījums uz ko I. Ķiksis atbild, ka budžets ir aptuveni 5 miljoni eiro un sociālajiem 

pasākumiem ir lielākā daļa budžeta, tad izglītības pasākumiem, pārējā daļa tiek sadalīta citiem 

mērķiem. 

 V. Bārda informē par budžetu kas tika pārrunāts 25.10.2018. domes sēdē, ka ieņēmumu 

plāns ir izpildīts 86%, bet izdevumu plāns tika izpildīts 71% uz 30.09.2018. 

 I. Caune izvērš diskusiju par kvalificētu darbinieku piesaisti Alojas novadā piešķirot 

darbiniekiem pašvaldības īres dzīvokļus, tādejādi piesaistot kvalificētu darbaspēku. 

 

3. Alojas novada Uzņēmēju dienas nomināciju apspriešana – Alojas novads 

uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks Andrejs Lācis; 

 S. Stūre iepazīstina klātesošos ar Z. Lapšānes- Celmas un S. Stūres kopīgi izveidoto 

uzņēmēju dienas nomināciju sarakstu. S. Stūre aicina uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļus 

izvēlēties piemērotākās nominācijas, kuras gala rezultātā tiks apkopotas un tiks izvirzītas 

nominācijas ar vislielāko balsu skaitu. 

 V. Bārda uzdod jautājumu par to kā tiks izvērtēti atbilstošie nominanti, uz ko S. Stūre 

atbild, ka tiks izstrādāti vērtēšanas kritēriji izvēlētajām nominācijām, pēc kuriem tiks vērtēti 

uzņēmumi. 

 I. Ķiksis izsaka priekšlikumu, ka nominācijas skaits ir jāveido tāds, lai gala rezultāts 

būtu kvalitatīvs, nevis kvantitatīvs. A. Lācis min arī to, ja nomināciju skaits būs liels, tad balva 

nominantam būs mazvērtīga. 

 S. Stūre stāsta ka vajadzētu katrai nominācijai izvēlēties tikai vienu uzvarētāju, nevis 

vienu nomināciju piešķirt vairākiem uzņēmumiem. 

 

4. Alojas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu 

apmeklējums – Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

Inga Možvillo; 

 I.Možvillo informē, ka N. Minalto ir izteicis aizrādījumu par sēžu apmeklējuma 

uzskaiti, kura netiek veikta, bet pēc aizrādījuma Z. Lapšāne- Celma ir izveidojusi sēžu 

apmeklējuma uzskaiti.  

 I. Možvillo uzskata, ka šobrīd nav pamata izslēgt no padomes kādu locekli. Savukārt N. 

Minalto informē, ka pēc nolikuma būtu jāizslēdz tie dalībnieki, kuri padomes sēdes nav 

apmeklējuši trīs reizes pēc kārtas un iemesls nav attaisnojošs.  
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 I. Caune aizrāda visiem padomes locekļiem par to, ka netiek nodota ziņa par to vai 

padomes loceklis ieradīs vai neieradīsies. 

 A. Lācis stāsta, ka iepriekšējā padomes sēdē tika pieaicināti cilvēki kuriem 

nepieciešams izskatīt konkrētos jautājumus, taču uz padomes sēdi ieradās vien trīs uzņēmēji. 

 N. Minalto aicina nolasīt apkopojumu par padomes sēžu apmeklējumu. S. Stūre 

informē, ka sēdes lika posmā no 10.01.2018. līdz 15.11.2018. nav apmeklējuši A. Bondars - 

četras reizes, I. Možvillo – divas reizes; I. Caune – trīs reizes; K. Brūvere – piecas reizes, tai 

skaitā ir bijušas četras reizes pēc kārtas; U. Rumba – vienu reizi; V. Ķikute – vienu reizi. 

 I. Možvillo nonāk pie secinājuma, ka šajā padomes sēdē neviens loceklis netiks izslēgts, 

taču, A. Bondars saka, ka nepieciešams izteikt aizrādījumus padomes locekļiem, kuri mazāk 

apmeklē uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes un, ka nepieciešams laicīgi paziņot par 

ierašanos un neierašanos uz padomes sēdēm. 

 

5. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes 

priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda informē par domē paveikto: 

 Skrundas sociālais dienesta pieredzes apmaiņas brauciens uz Alojas novadu; 

 V. Bārda un  N. Šults piedalījās drošības dienas pasākumā, kurā tika informēti bērni par 

drošības pasākumiem; 

 Notika Alojas novada domes ārkārtas sēde; 

 V. Bārdas tikšanās ar Vidzemes augstskolas rektoru K. Osi; 

 N. Šulta tikšanās ar Staiceles pamatskolas vecākiem par vecāku patruļu iesaistīšanu 

preventīvajā darbā; 

 V. Bārda piedalījās LPS rīkotajā braucienā uz IV Centrāleiropas un Austrumeiropas 

valstu un Ķīnas pašvaldību līderu sanāksmi, kura norisinājās Ungārijā; 

 I. Mauriņa Kaļva piedalījusies Staiceles audēju studijas 60. gadu jubilejas pasākumā; 

 V. Bārdas tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem; 

 V. Bārda un I. Ķiksis izvērtē iestāžu vadītājus; 

 V. Bārda apmeklē semināru "Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt"; 

 SALĀ norisinājās pasīvo ēku atvērto durvju diena; 

 V. Bārda un I. Ķiksis piedalās "ROTARI" kluba biedru sanāksmē; 

 V. Bārdas , L. Melderes Zutes piedalīšanās IUB seminārā; 

 V. Bārda piedalās Valsts Kontroles rīkotajā diskusijā par pašvaldības deputātu 

atalgojumu; 

 

6. Konkursa “Sirds skolotājs” ieteikumu, kritēriju pārskatīšana - Alojas novada 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo; 

 Z. Lapšāne- Celma informē, ka tika nosūtīts atgādinājums skolu direktoriem, taču 

neviens no direktoriem nav atsaucies.  

 I. Možvillo izsaka priekšlikumu personīgi sazināties ar skolu direktoriem. I. Možvillo 

informē, ka skolu direktori ir teikuši, ka nevar nomināt skolotājus, kuri regulāri pārkāpj skolas 

reglamentu. 

 I. Caune stāsta par Alojas Ausekļa vidusskolas direktores ierosinājumu, ka vajadzētu 

nominācijai arī virzīt sākumskolas skolotājus. 

 

7. Citi jautājumi: 

 A. Lācis vēlas apspriest jautājumu par nodomu protokolu un līgumu ko slēdz ar 

uzņēmumiem saistībā ar preču un pakalpojuma portāla izveidi. I. Ķiksis informē, ka ir 

izveidots pagaidu nodomu protokols un līgums ko slēdz ar uzņēmumiem, taču uzņēmēju 

konsultatīvās padomes locekļiem ir iespēja izteikt priekšlikumus un tos nosūtīt 

komercdarbības speciālistei.  



5 

 

 V. Bārda informē, ka skolēniem un citiem pretendentiem ir iespēja gūt papildus 

zināšanas iesaistoties projektā “Biznesa izmēģinājumu laboratorija”. A. Bondars vēlas 

noskaidrot kādēļ pēdējās divas reizes kad tika izsludināts Grantu konkurss neviens 

nepieteicās uz ko V. Bārda atbild, ka ir bijuši dažādi iemesli un pretendenti ir 

pārdomājuši. 

 A. Lācis informē, ka ir bijusi darba grupas tikšanās saistībā ar uzņēmēju dienām un tika 

sadalīti pienākumi, lai piesaistītu uzņēmējus pretendēt uz uzņēmēju dienas 

nominācijām. 

 

Nākamās sēdes laiks un vieta: 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka nākamā sapulce būs uzņēmēju  

kopsapulce un tā notiks 7. decembrī plkst. 10:00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā 

“Sala”. 

 

Lēmums Nr. 1 

Uzņēmēju konsultatīvas padomes locekļiem iesūtīt viņu prāt piemērotākās nominācijas līdz 7. 

decembrim komercdarbības speciālistei.  

 

Lēmums Nr. 2 

Neizslēgt nevienu uzņēmēju konsultatīvās padomes locekli. 

 

Lēmums Nr. 3 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem ir jāizsaka priekšlikumus par nodomu protokolu 

un līgumu ko slēdz ar uzņēmumiem saistībā ar preču un pakalpojuma portāla izveidi un tos 

jāiesūta komercdarbības speciālistei līdz 7. decembrim. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.45 

 

Sēdi vadīja:      Andrejs Lācis 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


