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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 
 

2018.gada 18. septembrī    Alojā       Nr. 7/2018 

 

PROTOKOLS 
Sēdes sākums plkst. 16:00 

Sēdi vada:  Andrejs Lācis, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks 

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. Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

4. Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

5. Uldis Rumba, z/s “Teterīši”; 

6. Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

 

7. Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos 

jautājumos; 

8. Ivars Ķiksis, Alojas novada domes izpilddirektors; 

9. Jurģis Rācenis, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

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

11. Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste. 

  

Darba kārtība: 

1. Alojas Ausekļa vidusskolas remontdarbi – Alojas novada domes Izpilddirektora 

vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš; 

2. Alojas novada uzņēmēju kopsapulce - Alojas novada domes komercdarbības 

speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2019/organizēt darba grupas tikšanos - Alojas 

novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

4. Konkursa “Sirds skolotājs” noteikumu pārskatīšana – Alojas novada uzņēmēju 

konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo; 

5. Alojas autoostas projekts – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 

Mārīte Petruševica; 

6. Informācija par produktu un pakalpojumu portāla izveidi – Alojas novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis; 

7. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 



2 

 

1. Alojas Ausekļa vidusskolas remontdarbi 

 Alojas novada domes Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars 

Krūmiņš klātesošos informēja par Alojas Ausekļa vidusskolas remontdarbu pirmsākumiem, kā 

arī šī brīža situāciju. Šī gada pavasarī projektam bija jābūt nodotam pasūtītājam, bet radās 

problēmas: otrā stāva grīdas un griestu pārsegums izrādījās diezgan kritiskā stāvoklī, šī iemesla 

dēļ iekavējās projektu iesniegšanas laiks par 3 mēnešiem. Kamēr būvprojekts nav sagatavots 

nevar sludināt būvprojekta ekspertīzi. Pašlaik būvuzraudzības iepirkums ir noslēdzies, šobrīd 

notiek vērtēšanas process. Ir izsludināts iepirkums, potenciālie būvnieki uzdod precizējošos 

jautājumus, kā arī jautā termiņu pagarinājumu. Iepirkuma atvēršanas termiņš 4. oktobris. Ja 

nebūs pārsūdzības, tad būvniecība tiks uzsākta drīzumā, būvniecības termiņš 7 mēneši. 

Izpilddokumentācijas sagatavošanai varētu būt termiņa pagarinājums. Ir stingri noteikta 

būvuzraudzība, lai visu paspētu izdarīt noteiktos termiņos. 

 

2. Alojas novada uzņēmēju kopsapulce 
 Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma vēlas noskaidrot 

uzņēmēju viedokli par šo jautājumu, lai sāktu plānot kopsapulces norisi un laiku, kad tā notiks. 

 N. Minalto un I. Možvillo rosina uzņēmējus padomāt par citu uzņēmēju piesaisti šim 

pasākumam. 

 I. Možvillo rosina padomāt par kolorītas personas pieaicināšanu. Z. Lapšāne-Celma 

min, ka kolorītas personas uzaicināšana neizmaksās mazu summu. 

 Z. Lapšāne-Celma jautā, vai aicinām dalīties pieredzē kādas citas pašvaldības uzņēmēju 

pieredzi. I. Možvillo komentē, ka Salacgrīvas pieredze nebija diez ko laba. A. Lācis jautā par 

Limbažu uzņēmēju padomi, I. Možvillo un Z. Lapšāne-Celma min, ka Limbažu padomes 

pārstāvis bija iepriekšējā gadā. 

 N. Minalto min, ka speciālists var darīt daudz un censties, bet, ja uzņēmēji nav 

ieinteresēti, tad būs grūti viņus pulcināt. A. Lācis vēlas uzzināt vai klātesošie aicina citus 

uzņēmējus iesaistīties notiekošajās aktivitātēs. N. Minalto komentē, ka daudzus uzņēmējus 

neinteresē domes darbs un domes atskaite uzņēmēju padomes sēdēs. Kā arī tas, ka padomes 

locekļu viedoklim ir tikai ieteikuma raksturs. I. Ķiksis komentē, ja uzņēmēju padomes locekļi 

būtu lemtspējīgi, tad tas būtu interešu konflikts, ka liegtu piedalīties domes izsludinātajos 

iepirkumos. I. Ķiksis komentē, ka pozitīvi ir tas, ka klātesošie par katru sapulci, par katru 

notikušo pasākumu pārrunā ar kolēģiem, padotajiem, tādā veidā informācija tiek nodota tālāk. 

 Klātesošie uzņēmēji lēma Alojas novada uzņēmēju kopsapulci organizēt 7. decembrī 

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”. 

 

3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2019/organizēt darba grupas tikšanos 

 Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma vēlas organizēt 

darba grupas tikšanos, minot, ka iepriekš tika nolemts, ka darba grupā iesaistās uzņēmēju 

konsultatīvās padomes locekļi: A. Lācis, A. Bondars, I. Možvillo.  

 A. Lācis vēlas noskaidrot, vai saistībā ar Alojas Ausekļa vidusskolas remontu būs 

pieejama sporta halle. A. Krūmiņš apstiprina, ka tik ātri vēl remontdarbi vēl nebūs pabeigti. 

 Lemjot par dienu skaitu, visi piekrīt, ka organizējot uzņēmēju dienas, divas dienas nav 

nepieciešamas, ka pietiks, ka viss tiks organizēt vienā dienā. M. Siktārs min, ka noslēgumā 

nepieciešama balle. 

 Alojas novada Uzņēmēju dienu organizēt 2019. gada 16. martā. 

 Organizēt Alojas novada Uzņēmēju dienas organizatoriskās darba grupas tikšanos 5. 

oktobrī plkst. 14.00. 

 

 

4. Konkursa “Sirds skolotājs” noteikumu pārskatīšana 
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 Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo 

klātesošos informē par konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtību. I. Možvillo komentē, ka 

neviens pieteikuma iesniedzējs nebalstās uz izstrādāto nolikumu. A. Lācis vēlas noskaidrot, 

kāpēc pieteikuma iesniedzēji nebalstās uz nolikumu. V. Ķikute komentē, ka vecāki skolotājus 

vērtē subjektīvi, ka bērnu viedoklis šajā jautājumā būtu objektīvāks. 

 M. Siktārs iesaka izveidot anketu, kuru pievienot klāt nolikumam. 

 A. Lācis atgādina, ka uz nākamo sanāksmi nepieciešams uzaicināt visu novadu skolu 

un skolēnu padomes pārstāvjus uz tikšanos, lai izrunātu problēmas un veidotu sadarbību. 

Uzņēmēji aicina konkursu aktualizēt sākot ar janvāra mēnesi, lai būtu iespējams saņemt 

nepieciešamos iesniedzamos dokumentus. 

 J. Rācenis jautā par naudas vākšanas procedūru un iesaka, ka šim mērķim naudu varētu 

vākt visa gada garumā. I. Možvillo atbild, ka nauda tiek ieskaitīta biedrības “Atbalsts Alojas 

Ausekļa vidusskolai” kontā, ka to dara gan uzņēmēji, gan privātpersonas. 

 I. Ķiksis piedāvā pašvaldības atbalstu, izvietojot reklāmu par šo pasākumu izvietot 

Alojas mājas lapā. 

 

5. Alojas autoostas projekts 

 Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica iepazīstina 

klātesošos ar sevi. 

M. Petruševica turpina stāstot, ka Alojas autoosta ir sadalīta divos projektos: īstermiņa un 

ilgtermiņa projektā. Īstermiņa projekta ietvaros notiks uzgaidāmās telpas un tualetes izbūve, ir 

noslēdzies iepirkums un zināms uzņēmums, kas to veiks, 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 

plānots veikt šos darbus. Uzņēmumam tiks lūgts sākt remonta darbus autoostas uzgaidāmajā 

telpā vispirms un tikai pēc tam pievērsties tualetes remontam, lai jau tuvākajā laikā 

iedzīvotājiem būtu pieejama autoostas uzgaidāmā telpa. 

 Ilgtermiņa projekta ietvaros, ar domes sēdes lēmumu, ir vīzija, ka tur atradīsies Alojas pilsētas 

bibliotēka, ar nosacījumu, ka nākamajā gadā tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums 

bibliotēkas pārcelšanai.  

 I. Ķiksis komentē, ka tiek saglabātas 3 pamatfunkcijas, kāpēc šī ēka tika iegādāta: 

tualete, uzgaidāmā telpa, stāvlaukums. 

 N. Minalto vēlas noskaidrot, vai ir kādas neatbilstības pašreizējā bibliotēkas ēkā, ka tā 

tiek pārvietota. M. Petruševica min, ka vairākās pozīcijās ir neatbilstība, kā arī pārrunās ar 

bibliotekāri pašreizējai ēkai ir vairāki trūkumi. 

 N. Minalto iesaka izvirzīt prioritātes, svarīgāk ir labiekārtot Baznīcas ielu nekā ieguldīt 

lielu naudu bibliotēkas izstāžu zāles izbūvei. 

 A. Lācis vēlas noskaidrot praktisko pusi, kurš būs tas, kas šo ēku pieskatīs. I. Ķiksis 

atbild, ka šis darbs tiek ilgstoši darīts, sniega šķūrēšana, sētnieka darbs. Kā arī uzgaidāmā telpa 

būs atvērta noteiktā laikā. Plānotās īstermiņa projekta izmaksas – 23534 eiro.  

 A. Lācis jautā par apkuri. I. Ķiksis min, ka īstermiņā šīs telpas tiks aprīkotas ar 

elektriskiem sildītājiem. 

 I. Možvillo vēlas noskaidrot, vai esošā Alojas pilsētas bibliotēkas ēka varētu tikt 

pārdota. M. Petruševica atbild, ka šis jautājums ir diskutējams, bet ir vīzija, ka pašvaldībai 

piederošā “Lattelecom” ēka tiek iekārtota Alojas novada pašvaldības administrācijas 

vajadzībām. Ja bibliotēka tiek pārvietota uz autoostas telpām ātrāk, nekā tiek atjaunota 

“Lattelecom” ēka, tad daļa administrācijas pārceļas uz esošās bibliotēkas telpām un ēka 

Limbažu ielā 8 tiktu pārdota. 



4 

 

 M. Siktārs vēlas noskaidrot, kad varētu tikt uzsākts ilgtermiņa projekts. M. Petruševica 

atbild, ka domes lēmums paredz, ka nākamā gada budžetā jāieplāno finansējums tehniski 

ekonomiskam pamatojumam, lai saprastu vai iepriekš pieņemto lēmumu var realizēt. 

 A. Lācis vēlas pamatojumu, kāpēc procedūra tika mainīta, kāpēc netika veikta 

anketēšana, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli. M. Petruševica komentē, ka ierobežotā laika 

dēļ ar anketēšanu netiktu panākts vēlamais rezultāts. 

 U. Rumba komentē, ja cilvēku interesētu šis jautājums, viņš ierastos uz iedzīvotāju 

apspriedi, bet cilvēks pēc dabas ir slinks un aptaujas anketas aizpilda neaktīvi. Ja notiktu sapulce 

pēc sapulces, tad šis process ievilktos vēl ilgāk. 

 M. Petruševica komentē, laikā, kad tika organizēta deputātu apspriede, tad visi 

ierosinājumi, kuri tika izteikti uzņēmēju konsultatīvā padomē, tika apspriesti, noteikti nav tā, 

ka iepriekš apspriestais tikts ignorēts un, ka variants par bibliotēkas pārvietošanu arī bija 

izskanējis padomes sēdē. 

 

6. Informācija par produktu un pakalpojumu portāla izveidi 

 Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis vēlas noskaidrot klātesošo 

uzņēmēji viedokli par interneta veikala izveidi, kurā tiktu piedāvāti Alojas novada uzņēmēju 

ražotās preces un piedāvātie pakalpojumi. 

 A. Lācis vēlas noskaidrot, vai šī nebūs informācijas dublēšana. I. Ķiksis atbild, ka šis 

būs pasākums uzņēmējdarbības veicināšanai. Pašvaldība izveidotu platformu, nodrošinot to 

tehniski, bet tajā darbotos paši uzņēmēji (ievietojot līdz 5 produktiem). Lapas administrators 

būtu pašvaldība, kas uzraudzītu ievietoto produktu un pakalpojumu atbilstību. 

M. Siktārs vēlas noskaidrot izmaksas. I. Ķiksis min, ka 27. septembrī notiks tikšanās ar 

kompānijas pārstāvi, tad tiks precizēti visi jautājumi. 

A. Lācis rosina Alojas novada uzņēmēju kopsapulcē prezentēt šo ideju plašākam lokam. 

J. Rācenis aicina 27. septembra apspriedē pievienoties uzņēmēju konsultatīvās padomes 

pārstāvi. Padomes locekļi izvirza A. Lāci. 

Padomes locekļi atbalsta produktu un pakalpojumu platformas izveides ideju. 

 

7. Citi jautājumi 

 Z. Lapšāne-Celma un I. Možvillo informē klātesošos par plānotajiem pasākumiem un 

aicina uzņēmējus tos apmeklēt. 

 I. Ķiksis informē klātesošos par kompāniju, kas izgatavo tiltus un izturīgas 

konstrukcijas, kā arī ir iespējams šo kompāniju uzaicināt uz kādu no nākamajām sapulcēm, ja 

uzņēmējiem ir interese. 

 I. Ķiksis informē, ka komercdarbības speciālistu sagaida izmaiņas, speciālists 

dokumentāli tiks pārvietots uz attīstības nodaļu, kuras pārraudzībā atradīsies šī vakance, darba 

vieta paliek Uzņēmējdarbības atbalsts centrs – bibliotēka “Sala”, izmaiņas stāsies spēkā 1. 

oktobrī, ja deputāti to apstiprinās 27. oktobrī. 

 I. Ķiksis iepazīstina klātesošos ar informāciju, ka ilgstoši tika strādāts pie Tūrisma 

stratēģijas izveides, pamatlietas – tūrisma informācijas centrs (TIC) atrodas Staicelē, bet 

tūrisma informācijas punkti (TIP) visās novada bibliotēkās. Nākotnē strādāt pie informatīvo 

stendu un suvenīru tirdzniecības visos TIP punktos. A. Lācis šo faktu vērtē kā pozitīvu. 

 U. Rumba vēlas noskaidrot, kā veicas ar graustu demontēšanu un drupināšanu. J. 

Rācenis komentē, ka veicās ļoti labi. J. Rācenis papildina, ja konstrukcijā iestrādāts metāls, tad 

metāla nodošanas izmaksas var tikt atrēķinātas no kopējās summas. 

 N. Minalto interesējas par grants ceļu projektu. M. Petruševica skaidro, ka projekta 

ietvaros paredzēts sakārtot 9 ceļus, pašreiz tiek sakārtoti divi ceļi, augustā tika uzsākts darbs 



5 

 

pie 2 ceļu sakārtošanas, oktobra vidū tiks uzsākta vēl divu ceļu sakārtošana. Līgums paredz, ka 

pēc darbu beigšanas jāsakārto tie ceļa posmi, kuri tiks sabojāti labojot ceļus, kuri iekļauti 

projektā. AS “Limbažu ceļi” veiks darbu visos 9 ceļu posmos. 

  

Nākamās sēdes laiks un vieta: 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka nākamā sapulce notiks 15. 

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

 

Lēmums Nr. 1 

Alojas novada uzņēmēju kopsapulci organizēt 7. decembrī Uzņēmējdarbības atbalsta 

centrā – bibliotēkā “Sala”. 

 

Lēmums Nr. 2 

Organizēt Alojas novada Uzņēmēju dienas organizatoriskās darba grupas tikšanos 5. 

oktobrī plkst. 14.00. 

 

Lēmums Nr. 3 

Alojas novada Uzņēmēju dienu organizēt 2019. gada 16. martā. 

 

Lēmums Nr. 4 

Uz nākamo sēdi uzaicināt visu novadu skolu un skolēnu padomju pārstāvjus  uz tikšanos, 

lai izrunātu problēmas un veidotu sadarbību. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 17.50 

 

Sēdi vadīja:      Andrejs Lācis 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


