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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 

 

2016.gada 26. maijā    Alojā       Nr. 5/2016 

 

PROTOKOLS 

Sēdes sākums plkst. 15:00 

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 Zane Lapšāne-Celma; 

3. BSAC “Zīles” direktore Dace Lapšāne; 

4. SIA “Būsi vesels” Inga Mauriņa-Kaļva; 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

5. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune; 

6. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto; 

7. SIA “ Saldo I. M.”, Inga Možvillo; 

8. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars; 

9. SIA”JVA Baltic” Jolanta Apiņa; 

10. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis; 

11. Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka. 

  

Darba kārtība: 

1. Informācija par “Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” - 

Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

2. Jauniešu karjeras izvēle un amatu prasmju apguve - Alojas novada domes 

Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

3. Preču un pakalpojuma zīme Alojas novadā Labi darīts! - Alojas novada domes 

Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

4. Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. un citas 

Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls 

Lielmanis; 

5. Ozolmuižas pamatskolas apskate - Ozolmuižas pamatskolas direktore Juta Circene; 

6. Ieskats 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu 

profesionālās meistarības konkursā, kas notiek BSAC “Zīles” telpās; 

7. BSAC “Zīles” apskate - BSAC “Zīles” direktore Dace Lapšāne;  

8. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs 

Valdis Bārda; 



2 

 

9. Citi jautājumi: 

a) Nākamā sēdes laiks un vieta. 

  

1. Informācija par “Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas 

novadā” 

Z. Lapšāne-Celma informē uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībniekus par projekta 

iesniedzējiem. Ir saņemti 5 pieteikumi, viena no idejām – mūzikas grupu dibināt par 

uzņēmumu, lai varētu iegādāties aprīkojumu un samaksu par savu darbu noformēt oficiāli. Ideja 

izveidot skaistuma kabinetu, sniedzot nagu kopšanas un sejas kopšanas procedūras. Vēl viena 

ideja - savu hobiju, kas ir adīšana, attīstīt nopietni, iegādājoties papildus aprīkojumu un strādāt 

uz pilnu slodzi tikai šajā sfērā. Tika saņemta arī ideja par aktīvās atpūtas organizēšanu uz 

ūdens, sniedzot laivu pārvadāšanas pakalpojumus, sadarbojoties ar jau esošu firmu. Vēl bija 

ideja par starptautiskiem kravu pārvadājumiem, saņemot finansējumu, to izmantot kredīta 

atmaksai, lai iegādātos transporta līdzekli, kas nepieciešamas paku pārvadāšanai. 

V. Bārda komentē projekta pieteikumu vērtēšanas procesu, atzīstot, ka pieaicinātā komisija ir 

bijusi labāka nekā iepriekš, jo tika pulcināti zinoši speciālisti. 

I. Caune interesējas vai konkursam šogad tiks izsludināta vēl viena kārta, Z. Lapšāne-Celma 

atbild, ka tā netiks organizēta, jo konkursam paredzētā summa tiks izlietota jau šajā kārtā. 

2. Jauniešu karjeras izvēle un amatu prasmju apguve 

Z. Lapšāne-Celma aicina uzņēmējus pieteikt sava uzņēmuma brīvās vakances. I. Caune 

interesējas kā notiks jauniešu pieteikšanās uz šīm vakancēm? Z. Lapšāne-Celma informē, ka 

vakanču saraksts tiks publicēts www.aloja.lv, www.facebook.lv, kā arī izsūtīts e-pastos, tādā 

veidā. 

I. Mauriņa-Kaļva komentē, ka šī pieteikšanās, ka jaunietis jau zina konkrētu vakanci uz ko 

pieteiksies ir labāka, nekā NVA sistēma. V. Bārda komentē, ka konkursu nākamā gadā būtu 

jāizsludina savlaicīgāk. Z. Lapšāne-Celma skaidro, ka tas nebūs par vēlu no tā viedokļa, ka 

vakances, uz kurām jaunieši varēs pieteikties, ir tikai trīs. V. Bārda un I. Mauriņa-Kaļva 

komentē, ka daudzi jaunieši ir savu vasaru jau saplānojuši un viņiem šī iespēja strādāt tiks 

liegta, Z. Lapšāne-Celma atbild, ka uz iesniegtajām vakancēm pieteiksies jaunieši, kuri nav 

vasaru saplānojuši, tādā veidā mazākam skaitam kandidātu būs jāatsaka, jo vakances ir tikai 

trīs. I. Mauriņa-Kaļva interesējas kā tiks izvērtēti pretendenti? Z. Lapšāne-Celma komentē, ka 

gan darba devējam, gan darba ņēmējam jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Pretendentu vērtēs 

komisija uzaicinot jaunieti uz darba interviju, kā arī pēc iesūtīto dokumentu aizpildīšanas 

kvalitātes. 

3. Preču un pakalpojuma zīme Alojas novadā Labi darīts! 

Z. Lapšāne-Celma uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībniekus par to, ka šodien tika 

piešķirta pirmā atļauja, preču un pakalpojumu zīmes lietošanai. Uzņēmēji interesējas kurš 

uzņēmums tas ir? Z. Lapšāne-Celma atbild, ka tas ir Arturs Vīksne, z/s “Krogdambji” 

saimnieks.  

4. Informācija par programmu “ Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. un citas 

Attīstības nodaļas aktualitātes 

P. Lielmanis stāsta, ka par SAM 3.3.1. īpašu jaunumu tikai, tikai grib uzsvērt, ka bijis uz 

tikšanos LPS, kur tika skaidrotas nianses par to, kā šis projekts tiks ieviests, kā arī, ka nākamā 

nedēļā tika solīts, ka būs MK rīkojums, pēc kā sekos 

 CFLA uzaicinājums līdz 2017. gadam iesniegt šos projektus. Lai attiecinātu 2015. gada 

rādītājus, ieguldītās investīcijas, tad līdz šī gada beigām šis projekts jāiesniedz. Par 

dokumentu gatavošanu prasības jau ir zināmas.  

http://www.aloja.lv/
http://www.facebook.lv/
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P. Lielmanis izsakās par plānoto projektu “Eksporta darbnīca”, ko LAD noraidīja, bet bija 

sarunājis tikšanos LIAA par atbalsta saņemšanu. LIAA piedāvājis palīdzību ar lektoriem un 

finansiālajā ziņā. LIAA pārstāves izteica atzinību par šo ideju. Šo projektu varētu realizēt ar 

2017. gada sākumu SALAs telpās. 

A. Bondars interesējas cik tālu ir lauku ceļu projekts? P. Lielmanis skaidro, ka 30. maijā tiks 

izsludināts iepirkums projektēšanai, kuram nepieciešami 4 mēneši – projekta saskaņošanai, 

topogrāfiskai uzmērīšanai. V. Bārda paskaidro, ka citas pašvaldības arī šajā sezonā nav 

paspējušas realizēt šo projektu. A. Bondars interesējas par finansējumu un vai ir zināmi 

konkrēti ceļi, kuri šī projekta ietvaros tiks sakārtoti? V. Bārda un P. Lielmanis skaidro, ka šis 

jautājums ir apspriests uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē un ir bijusi publiskā 

apspriešana. N. Minalto interesējas par šo ceļu publisko pieejamību, ja šis jautājums nav 

publiski pieejams, tad to izdarīt, lai visi var ar šo iepazīties. Konsultatīvās padomes sēdes 

dalībnieki atzīst, ka www.aloja.lv ir ļoti sarežģīta, ka vajadzīgo informāciju atrast ir grūti. N. 

Minalto vēlas precizēt vai mājas lapā ir pieejama informācija par ielām un ceļiem, kuri tiks 

remontēti šogad? Vai ir plānots remontēt tos ceļus, kurus solīja remontēt uzņēmēju 

kopsapulcē? I. Mauriņa-Kaļva skaidro šo jautājumu, minot, ka ir runājusi par šo jautājumu ar 

Alojas novada domes izpilddirektoru M. Kļaviņu. Ka plānotos ceļa remontus var ieplānot, jo 

katru gadu šai jomai nauda ir plānota. V. Bārda bijis uz Rīgas plānošanas reģiona sapulci, 

sarunu laikā radušās daudz svarīgas idejas, secinājumi par  padarītiem darbiem, kuri ir 

pārvaldnieku atbildībā. Ideja ir apsekot ceļus tos izbraukājot kopā ar deputātiem, uzņēmējiem 

un pašvaldības pārstāvjiem, sagatavojot apsekojuma aktus. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes locekļi izsaka ieteikumu, ka grib lēmumus zināt 

savlaicīgi, lai tie būtu publiski pieejami. 

P. Lielmanis informē klātesošos, ka VRG “Brasla” no pašvaldības ir iesniegti četri projekti: 

Ozolmuižas infrastruktūras labiekārtošana, akmens dārzs pie Alojas Ausekļa vidusskolas, 

akustikas uzlabošanas Alojas sporta hallē, pārvietojamā skatuve. Puikules projekts netika 

iesniegts nesavlaicīgas informācijas iesniegšanas dēļ. 

5. Ozolmuižas pamatskolas apskate  

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki devās ekskursijā pa Ozolmuižas 

pamatskolu, gidu pienākumus uzņēmušās direktore J. Circene un direktora vietniece M. 

Meinarda.  Ozolmuižas pamatskolas pārstāves izrādīja pils telpas, parku, pastāstīja par skolas 

vēstuli, par to, kas no sendienām saglabājies līdz mūsdienām, rādīja vēstures fotogrāfijas, kas 

saistās ar Ozolmuižas pils vēsturi, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem. 

6. Ieskats 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu 

profesionālās meistarības konkursā, kas notiek BSAC “Zīles” telpās 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nedaudz ielūkojās šī konkursa norisē. 

Konkurss norit  2 dienu garumā, 10 komandas (2 pārstāvji no vienas profesionālās izglītības 

iestādes) savā starpā sacenšas par labāko sniegumu.  

7.  BSAC “Zīles” apskate 

BSAC “Zīles” direktore D. Lapšāne iepazīstina uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes 

dalībniekus ar savu iestādi. Parādot iestādes telpas par katru arī nedaudz pastāstot. Ieejot 

iestādes datorklasē, uzņēmēji bija šokēti par novecojušām tehnoloģijām. D. Dubra piedāvāja 

iestādei ziedot monitoru, kurš būs ļoti noderīgs bērnu izglītības un izklaides procesā. 

8. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā 

Alojas novada domes priekšsēdētājs V. Bārda informē klātesošos par to, kas noticis Alojas 

novada pašvaldībā kopš iepriekšējās konsultatīvās padomes sēdes:  

 Z. Lapšānes-Celmas semināra apmeklējums “Uzņēmējdarbība Latvijas reģionos – 

izaugsme un konkurētspēja; 

http://www.aloja.lv/
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 Regulāras būvsapulces par Salas būvniecību, V. Bārda uzskatā radušās sarežģījumi 

ar siltumsūkņu izbūvi, nekvalitatīva projekta izstādē. Ir domes sēdes lēmums par 

aprīkojuma iepirkšanu. I. Caune interesējas par Salas atklāšanas pasākumu, kad tas 

būs. P. Lielmanis informē, ka tas varētu būt septembra visus, oktobra sākums. I. 

Caune lūdz izstrādāt prezentāciju par Salas darbību, prezentējot to nākamā 

uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē. 

 Tiek sagatavoti gada pārskati, bijusi tikšanās Limbažu slimnīcas filiālē; 

 Pasākums Staicelē “Labdarības skola”, kuru organizēja Limbažu fonds, kurā 

piedalījās Staiceles vidusskolas, Lēdurgas, Krimuldas u.c. pašvaldības kolektīvu 

pārstāvji; 

 Notika Domes sēde, ārkārtas Domes sēde un apvienoto komiteju sēde, kurās lēma 

vairākus jautājumus, kas saistīti ar iepirkumiem. Tika sagatavots Alojas estrādes 

grīdas segums; 

 Regulāras būvsapulces par Staiceles tilta būvniecību. J. Apiņa interesējas vai tiks 

remontēts arī ceļa posms starp luksoforiem, P. Lielmanis skaidro, ka šis posms arī 

tiks remontēts. V. Bārda paskaidro J. Apiņai, ka projekta ietvaros tiks sakārtota arī 

Audēju iela, sākot no šosejas P15 līdz uzņēmumam SIA “Draugu dārzs”. 

 21., 22. aprīlī V. Bārda kopā ar I. Kapmali un I. Mauriņu-Kaļvu apmeklēja T4 

izglītības tīklu Zaļenieku vidusskolā; 

 Notika Lielā talka, V. Bārda piedalījās talkā Ungurpilī. Tika likvidēts grausts 

Ungurpilī; 

 Notika sapulce ar ZAAO pārstāvjiem un pašvaldības pārstāvjiem: M. Kļaviņu, T. 

Brentu, M. Lilenblatu, A. Ozolu, A. Bērziņu un P. Kuzmenko. Tika izdarītas 

izmaiņas Alojas novada domes saistošajos noteikumos, kas paredz, ka nedrīkst būt 

neviens īpašnieks vai īpašums, kur nav noslēgts līgums ar ZAAO. I. Caune ierosina 

šos noteikumus nevar izlikt pie ziņojumu dēļiem, lai cilvēki var ar to iepazīties. I. 

Mauriņa-Kaļva ierosina uz nākamo konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt 

pašvaldības policistus M. Lilenblatu un T. Brentu, lai pastāsta par pašvaldības 

policijas darbu, par paveikto; 

 Alojas novada saimniekserviss ticies ar pansionātu Urga, ar domes lēmumu 

piešķīra 10000 eiro pamatkapitāla palielināšanai, lai varētu iegādāties specializēto 

auto pansionāta iemītnieku pārvadāšanai; 

 27. aprīlī ticis parakstīts līgums par sadarbību par 8. Baltijas valstu profesionālās 

izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu profesionālās meistarības konkursu; 

 Kopā ar S. Brokāni apmeklēta Latvijas futbola federācija, kur tika ievēlēta jauna 

vadība; 

 Vilzēnu tautas nama zāles 50 gadu jubileja; 

 Regulāras tikšanās ar Alojas novada saimniekservisu; 

 Bijušas sanāksmes par Virsdiriģentu svētkiem Alojā; 

 Tikšanās ar ministrijām un LPS, ar vides ministriju par kanalizācijas problēmām 

Staicelē; 

 Pasākums ZAAO 100 darbi Latvijai, ZAAO piedāvā piedalīties šajā akcijā visām 

iesaistītajām pašvaldībām; 

 Pasākums Limbažos – Olimpiāžu priekšmetu uzvarētāju svētki. V. Bārda izsaka 

nožēlu, ka piedalījās ļoti maz Alojas novada vidusskolnieki; 

 Plānotā vizīte uz Ķīnas republiku, novada delegācijā Alojas novada domes 

priekšsēdētājs V. Bārda, SIA “Aloja-Starkelsen” valdes loceklis, bioloģiskās 
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audzēšanas un pārstrādes pārstāvis un Vidzemes augstvērtīgās un veselīgās pārtikas 

klastera vadītājs Jānis Garančs, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Raitis Sijāts, SIA „Grandeg” īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andris Lubiņš un 

SIA “Būsi vesels” īpašniece Inga Mauriņa-Kaļva; 

 Alojas novada piedalīšanās Vidzemes uzņēmēju dienās 2016, tajā piedalījās Z. 

Lapšāne-Celma, I. Timermane kopā ar Alojas novada uzņēmējiem; 

 V. Bārda kopā ar I. Mauriņu-Kaļvu apmeklēja kongresu Liepājā; 

 Notikuši Alojas novada Virsdiriģentu svētku pasākums; 

 M. Kļaviņa un A. Krūmiņa tikšanās Allažos ar “AD celtnieks” pārstāvjiem; 

 V. Bārdas piedalīšanās Re:TV sižetā; 

 Tikšanās ZM ar ministrijas pārstāvjiem; 

 Staicelē notiek SENI CUP futbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 Ozolmuižā norisinās 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu 

pedagogu profesionālās meistarības konkurss; 

 

Citi jautājumi: 

a) Pirmskolas izglītības iestādes vadītāja vakance 

I. Caune interesējas par pirmskolas izglītības iestādes vadītāja vakanci, vai tā ir atrasta? V. 

Bārda informē, ka konkurss ir izsludināts atkārtoti, ka pretendenti, kas bija pieteikušies 

neatbilda prasībām. I. Caune iesaka ievietot vakances citos sociālajos tīklos. I. Caune min, ka 

pretendentu stimulēšanai der sludinājumā ievietot, ka tiek piedāvāta dzīvesvieta. V. Bārda 

komentē, ka nekvalitatīvi speciālisti netiks pieņemti šajā amatā, šī lieta netiks sasteigta.  

 

b) Alojas novada pļaušanas svētki 

I. Mauriņa-Kaļva stāsta par svētku programmu un lūdz uzņēmējus ziedot svētku atbalstam. N. 

Minalto interesējas par drošības pasākumiem svētku laikā, I. Mauriņa-Kaļva atbild, ka 

pļaušanas svētku nolikumā ir iekļauti šie pasākumi. 

 

c) Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes darbs 

V. Bārda lūdz uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībniekus padomāt par atbalsta 

pasākumu finansēšanu. 

I. Mauriņa-Kaļva aicina uzņēmējus veidot biedrību vai virzīt finansiālos pasākumus caur 

biedrību Alojas novada attīstība, lai stimulētu skolēnu vai skolotāju darbu, kas veidotu novada 

attīstību. I. Mauriņa-Kaļva uzrunā I. Cauni veidot biedrības un SIA “Aloja Starkelsen” 

sadarbību, tādā veidā uzņēmums varēs finansiāli atbalstīt dažādas aktivitātes. 

D. Dubra izsakās, ka naudu neziedos, ja nezinās kur šī nauda tiks novirzīta. 

 

d) Ozolmuižas pamatskolas pārcelšana uz “Viesnīcas” telpām 

V. Bārda aicina uzņēmējus izteikt viedokli par Ozolmuižas pamatskolas pārcelšana uz 

“Viesnīcas” telpām, lai būtu saimnieciski izdevīgāk. A. Bondars izsakās, ka šajā stāvā nav 

kabinetu telpas, izlaužot sienas nevar iegūt lielas telpas. V. Bārda paskaidro, ka skolēnu skaits 

nav tik liels, lai būtu nepieciešamas tik lielas telpas. 

 

e) Pieredzes apmaiņas brauciens 

Pārcelt plānoto pieredzes apmaiņas braucienu uz augusta beigām/septembri. 

 

e) Nākamā sēdes laiks un vieta: 
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Uzņēmēju konsultatīvā padome izlēma, ka nākamā sēde notiks Alojas sporta hallē, 30. jūnijā 

plkst. 16:00 

 

Lēmums Nr. 1 Sagatavot prezentāciju par Uzņēmējdarbības atbalsta centra – 

bibliotēkas Sala darbību, gaidāmajiem pasākumiem tajā. 

 

Lēmums Nr. 2 Uzaicināt pašvaldības policistus M. Lilenblatu un T. Brentu, lai pastāsta 

par pašvaldības policijas darbu, par paveikto;  

 

Lēmums Nr. 3 Apkopot uzņēmēju idejas par atbalsta sniegšanu Alojas iedzīvotājiem, 

veicinot Alojas novada attīstību, iekļaut nākamās uzņēmēju konsultatīvās padomes 

sēdes darba kārtībā jautājumu par to. 

 

Lēmums Nr. 4 Pārcelt plānoto pieredzes apmaiņas braucienu uz augusta 

beigām/septembri.  

                                                                                                                                                                                                    

Sēde slēgta plkst. 19:30 

 

Sēdi vadīja:      Ilze Caune 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


