ALOJAS NOVADA
UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2016.gada 30. jūnijā

Alojā

Nr. 6/2016

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:00
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. Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa
4. A/S “Ceļu inženieri” pārstāve Anete Akimova
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
5. SIA ”Aloja – Starkelsen”, Ilze Caune;
6. SIA “Draugu Dārzs”, Māris Siktārs
7. Z/S “Melderi”, Ziedīte Jirgensone
8. Z/S “Sunīši”, Normunds Minalto;
9. SIA “AD celtnieks”, Didzis Dubra;
10. SIA “Saldo I. M.”, Inga Možvillo;
11. SIA “Draugu dārzs”, Alvis Bondars;
12. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis.
Darba kārtība:
1. Alojas sporta halles apskate – Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa
2. A/S “Ceļu inženieri” transporta infrastruktūras prezentācija – pārstāve Anete Akimova
3. Prezentācija par Uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”, www.sala.lv
izskatīšana - Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma
4. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs
Valdis Bārda;
5. Citi jautājumi:
a)Nākamā sēdes laiks un vieta.
1.
Alojas sporta halles apskate
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki devās ekskursijā pa Alojas sporta halli.
Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa laipni pastāstīja par halles vēsturi, tās
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darbību, priekšrocībām un trūkumiem, kā arī nākotnes plānus saistībā ar halles darbu un
veicamajiem uzlabojumiem tajā. Pēc halles apskates norisinājās uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēde, halles konferenču zālē.
2. A/S “Ceļu inženieri” transporta infrastruktūras prezentācija
A/S “Ceļu inženieri” pārstāve Anete Akimova bija sagatavojusi prezentāciju par satiksmes
drošības uzlabošanu un organizāciju Alojas un Staiceles pilsētās.
A. Akimova iepazīstina uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes locekļus ar darba izstrādes
gaitu, tika apsekotas visas pilsētu ielas, piedāvājot priekšlikumus, iespējamos risinājumus, lai
uzlabotu satiksmes drošību pilsētās. Alojas novada pašvaldības pārstāvji ir iesnieguši savus
priekšlikumus, uzņēmuma pārstāvji centušies rast risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai.
V. Bārda paskaidro, ka šis projekts tika sagatavots, lai zinātu iespējamos riskus un tos
novērstu, kā arī neieguldot milzīgus līdzekļus, nākotnē pārbūvējot ielas nepieļautu kļūdas.
Uzņēmēji izsaka savus komentārus, izsaka savu pieredzi un uzdod jautājumus A/S “Ceļu
inženieri” pārstāvei, cenšoties rast atbildes un iesakot risinājumus.
A. Akimova izsaka priekšlikumu izveidot autobusa stāvvietu pie tirgus laukuma, nevis pie
INFO centra. A. Bondars izsakās, ja viņa privātmāja atrastos šajā rajonā, viņš negribētu lai pie
viņa mājas stāvētu autobusi. M. Siktārs komentē, ka noliekot vienu autobusu stāvēšanai, otrs
autobuss tur netiek garām. A. Akimova piekrīt, ka šis priekšlikums nav īsti pārdomāts. V.
Bārda iesaka šo priekšlikumu fiksēt protokolā, ka šādu autobusu stāvvietu tur nevajag izbūvēt.
A. Bondars, M. Siktārs, N. Minalto un Z. Jirgensone izsaka komentārus labākiem
risinājumiem gājēju pāreju izvietojumam Alojas pilsētā, A. Akimova izsakās, ka visi
jautājumi var tikt risināti, jo šie ir tikai ierosinājumi.
Pašvaldības uzstādījums bija slēgt Jūras ielu tranzīta kustībai, A. Akimova atzīst, ka to ir bijis
sarežģīti atrisināt, jo ielu nepieciešams izmanot uzņēmējiem uzņēmējdarbības nodrošināšanai.
A. Akimova izsaka priekšlikumu uzstādīt ierobežojuma zīmes, izsniedzot atļaujas transporta
kustībai pa Jūras ielu.
N. Minalto vēlas noskaidrot vai gājēju pāreja uz Baznīcas ielas ir pareizi izprojektēta?
Izsakoties, ka šis punkts ir bīstams. A. Akimova solās šo jautājumu pārrunāt ar
projektētājiem.
Priekšlikums Lielo ielu Staicelē noteiktā posmā pārveidot par vienvirziena ielu. M. Siktārs un
A. Bondars vēlas noskaidrot kāpēc šajā posmā? Līdz fabrikai vajag atstāt divvirziena ielu, jo,
ja fabrikā notiek ražošana, tad iela tiks bloķēta, jo kravas transports nevar izbraukt.
Uzņēmēji vēlas precizēt veloceliņa izvietojumu, A. Akimova iesaka izteikt savas prasības un
noteikt savus nosacījumus.
A. Akimova izsakās, ka ar pašvaldību saskaņos iedzīvotāju publiskās apspriešanas laikus.
Jautājumu gadījumā zvanīt vai sūtīt e-pastus.
3. Prezentācija par Uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA” (turpmāk –
“Sala”), www.sala.lv izskatīšana
Z. Lapšāne-Celma informē uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes locekļus, ka ir izstrādāta
mājas lapa www.sala.lv, bet pirms viņu publicēt rādīšanai visiem ir vajadzīgs ne tikai
pašvaldības darbinieku: M. Kļaviņa, D. Vilnes un V. Bārdas viedoklis, bet arī uzņēmēju
viedoklis. Z. Lapšāne-Celma izklāsta lapas sadaļas un tajās ievietoto informāciju.
Priekšlikums zem sadaļas Alojas novads, ievietot papildus sadaļu ar piekļuvi www.aloja.lv.
I. Možvillo un A. Bondars atzīst, ka www.sala.lv ne ar ko neatšķiras no www.aloja.lv.
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V. Bārda izsaka priekšlikumu www.sala.lv ievietot semināru un pasākumu publikācijas.
P. Lielmanis iesaka www.sala.lv veidot kā biznesa lapu, neiekļaujot tajā bibliotēkas tēmu. Z.
Lapšāne-Celma un V. Bārda izsakās, ka zem vārda “Sala” ir ne tikai uzņēmējdarbības centrs,
bet arī bibliotēka.
N. Minalto izsakās, ka vajag akcentēt uzņēmējdarbību, izvietojot to galvenajās sadaļās.
P. Lielmanis, A. Bondars un D. Dubra izsakās, ka lapas dizains ir jāmaina.
I. Caune izsakās, ka daudziem ir priekšstats, ka Ungurpilī tiek celta bibliotēka, vēl viena
“gaismas pils”, bet jāparāda, ka “Sala” ir uzņēmējdarbības atbalsta centrs, tas jāatspoguļo lapā
www.sala.lv. I. Caune izsaka savu ideju par lapas dizainu.
V. Bārda izsaka priekšlikumu jau sākumlapā izvietot informāciju par “Salu”.
N. Minalto komentē, ka informācija ir sagatavota laba, bet tikai nav pareizi izvietota, kā arī
mainīt krāsas, izmantojot Alojas novada preču un pakalpojumu zīmes krāsas.
I. Možvillo akcentē ka lapai jābūt ērti lietojamai arī mobilajās ierīcēs un planšetēs.
P. Lielmanis un A. Bondars uzsver, ka jāiekļauj informācija arī igauņu un angļu valodās, bet
jābūt spējīgam komunicēt šajās valodās.
V. Bārda izsakās, ka kopīgi runājot jau sākumposmā var izdarīt labāk un ieteikt labāko
risinājumu, visiem kopīgi runājot.
A. Bondars, M. Siktārs un I. Caune izsakās, ka uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu
viedokli ir jāprezentē izpilddirektoram, sanākot kopā un izrunājot šo tēmu, rodot kopīgu
risinājumu.
I. Možvillo un N. Minalto iesaka neizskatīt lapas izvietoto informāciju, bet sākt ar to, ka lapas
dizainam jābūt mūsdienīgākam.
Z. Lapšāne-Celma visus uzņēmēju komentārus piefiksē.
I. Caune grib izrunāt sadaļu pozīcijas. Z. Lapšāne-Celma grib noskaidrot lapas uzbūvi
uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu skatījumā. V. Bārda akceptē, ka izdalītās
uzņēmējdarbības sadaļas ir jāsaliek zem uzņēmējdarbības galvenās sadaļas. Z. Lapšāne-Celma
vēlas noskaidrot, kas rādīsies lapas galvenajā sadaļā, kad neviena no sadaļām nav atvērta. Tur
tiks izvietota Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” bilde un bildei virsū teksts,
speciālista skatījums – vīzija un mērķis.
I. Caune izsakās, ja grib identisku lapu www.aloja.lv var ielikt šajā lapā “Salas” sadaļu un
neveidot jaunu lapu, tāpēc vajag kaut ko atšķirīgu.
Z. Lapšāne-Celma ir izstrādājusi “Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala”
koncepciju, lai uzņēmēji rastu priekšstatu par to, kas notiks šajā centrā, ko viņi varēs
izmantot.
Z. Lapšāne-Celma skaidro, ka ir jau sagatavots neliels ieskats par konkrētiem pasākumiem.
I. Caune vēlas noskaidrot vai bibliotēkā būs tikai viens darbinieks? V. Bārda apstiprina, ka
nav plānots izveidot vēl vienu štata vienību.
V. Bārda vēlas noskaidrot vai koncepcijā ir iekļautas Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes,
Z. Lapšāne-Celma paskaidro, ka koncepcijā tas ir iekļauts.
I. Caune vēlas noskaidrot vai uzņēmēji varēs pieteikt un izmantot telpas, lai rīkotu savus
pasākumus, Z. Lapšāne-Celma paskaidro, ka būs gan Alojas novada rīkotie pasākumi, gan arī
citu uzņēmēju rīkotie pasākumi.
V. Bārda iesaka noskaidrot vai telpas var tikt izmantotas uz konkrēto pasākumu vai rezervēt
vietu pastāvīgi, kā arī tarifus par telpu izmantošanu. A. Bondars vēlas noskaidrot vai NVO
tiks iekasēta īres maksa? V. Bārda paskaidro, tas tiks darīts, ja vietu gribēs īrēt pastāvīgi. I.
Caunei jautājums arī par jaunajiem uzņēmējiem, par piemēroto īres maksu viņiem. V. Bārda
paskaidro, ka šī pakalpojuma maksas noteikumi būs tādi paši kā NVO.
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V. Bārda grib rast risinājumu, ka LIAA apmaksās telpas, biznesa inkubatoru pakalpojumu
sniegšanai.
I. Caune vēlas noskaidrot vai koplietošanas telpas varēs izmantot 24 h diennaktī? V. Bārda
min, ka teritorijā tiks izvietotas video novērošanas kameras, lai ar to nerastos problēmas.
A. Bondars min, ka visām darbībām, kas saistās ar uzņēmējdarbību, kas notiks “Salā”,
vajadzētu būt bezmaksas. V. Bārda to apstiprina, ka tā arī ir plānots, ja telpa ir brīva, tad to tā
varēs lietot. V. Bārda atzīmē, ka svarīgs ir telpu grafiks un plānojums.
V. Bārda akcentē, ka attālināto darba vietu priekšrocības “Salā” – kvalitatīva druka.
V. Bārda iesaka, iesaistīt citas Alojas novada iestādes TIC, kultūras, izglītības iestādes
“Salas” darbības uzlabošanai, kā palīdzību, jo kopā darbi būs vieglāk padarāmi.
I. Caune vēlas noskaidrot uzņēmēju viedokli par projektu “Dizaina darbnīca”, kuras idejas
autors ir A. Hansons. Projekta ideja – cilvēki ar pieredzi apmāca jauniešus, kuri apgūtu
filmēšanas, dizaina (suvenīri, vizītkartes) arodu, rodot iespēju “Salā” saņemt šādus
pakalpojumus.
I. Caune atzīst, ka jārada iespaids, ka “Sala” ir domāta visiem iedzīvotājiem.
4. 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:
 Darbu pēc prombūtnes ir uzsākusi sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna LilenblateSipko;
 Juriskonsulte Lauma Meldere-Zute ir devusies ilgstošā atvaļinājumā, viņas vietā uz
noteiktu laiku darbā pieņemta Dana Buša;
 Aktuāls jautājums par brīvajām vakancēm, pirmskolas izglītības iestādes vadītāja,
izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja un Brīvzemnieku pagasta pārvaldes
vadītāja vakancēm;
 Noslēdzies 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu
profesionālās meistarības konkurss, kura norisi uzņēmēju konsultatīvās padomes
locekļi vēroja, kad sēde norisinājās Ozolmuižā;
 Ir bijuši vairāki lieli pasākumi: karatē sacensības, izlaidumi, būvsapulces,
Virsdiriģentu svētki, Uzņēmējdarbības atbaksta centra – bibliotēkas “Salas” “spāru
svētki”;
 Rīgas plānošanas reģions organizējis un V. Bārda kopā ar arhitekti I. Rudzīti bijuši
pieredzes apmaiņas braucienā uz Rakveri Igaunijā, lai apskatītu “gudro” māju;
 Nākotnē pievērst uzmanību projektam “100 labie darbi Latvijai”;
 Ir apmeklētas 3 sanāksmes ar ZM, SM, AS Latvenergo un AS Sadales tīkli;
 Regulāri notiek būvsapulces par Staiceles tiltu;
 13. jūnijā Alojas novadā viesojās pārstāvji no Norvēģijas, lai iepazītos ar “Salas”
projektu;
 Septembrī sadarbībā ar VARAM atbalstu tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens
uz Norvēģiju;
 Pārvaldnieku tikšanās, lai runātu par novada ceļu jautājumu sakārtošanu un
uzlabojumiem;
 Ir bijuši vairāki kultūras pasākumi: Alojas novada pļaušanas svētki, Ielīgošanas,
Staiceles futbolam 90
 Notikusi AS Cata akcionāru sapulce;
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Domes sēdē pieņemts lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu Alojas Ausekļa
vidusskolas tehniskā projekta izstrādei koplietošanas telpu kapitālajam remontam;
Ir apstiprināti saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs;
Alojas novada delegācijas viesošanās Ķīnā Hebejas provincē;

Citi jautājumi:
a) Z. Jirgensone vēlas noskaidrot vai uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem tiks
atjaunota pieeja Namejam. Šajā jautājumā nekas nav mainījies, pieeja pagaidām
nebūs. Bet šis jautājums tiks apspriests;
b) N. Minalto vēlas noskaidrot latvāņu iepirkuma jautājumu, kāpēc latvāņi turpina augt?
Kāpēc maksāt naudu par pakalpojumu, ka nedarbojas? V. Bārda iesaka parunāt par šo
jautājumu ar izpilddirektoru M. Kļaviņu;
c) M. Siktārs vēlas noskaidrot ceļu grēderēšanas kvalitātes vērtēšanu? V. Bārda ieteicis
pārvaldniekiem kontrolēt šo procesu. Ir pārvaldnieks A. Bērziņš, kurš ir atbildīgs par
ceļu jautājumu. V. Bārda paskaidro, ka ar šo grēderēšanas pakalpojumu sniedzēju
līgums noslēgts līdz gada beigām;
d) Aicinājums uzņēmējiem ziedot Alojas Ausekļa vidusskolas atbalsta biedrībai, lai būtu
iespēja iegādāties volejbola tīklu skolas vajadzībām;
e) Nākamās sēdes laiks un vieta
Uzņēmēju konsultatīvā padome nevar vienoties par nākamo sēdi, I. Caune noteiks datumu un
izsūtīs to pārējiem locekļiem.
Lēmums Nr. 1
Tikties ar izpilddirektoru M. Kļaviņu, lai prezentētu uzņēmēju konsultatīvās padomes
locekļu skatījumu attiecībā uz www.sala.lv.
Lēmums Nr. 2
Uz augusta uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt I. Mauriņu-Kaļvu, lai
apspriestu uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu idejas par atbalsta sniegšanu Alojas
novada iedzīvotājiem veicinot Alojas novada attīstību.
Sēde slēgta plkst. 20:00
Sēdi vadīja:

Ilze Caune

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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