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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE 
 

2016.gada 30. augustā   Alojā       Nr. 8/2016 
 

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. SIA “DK Apsītes”, Dainis Kreišmanis; 
4. SIA “Alojas novada Saimniekserviss”, Ineta Matvejeva; 
 

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 “JVA Baltic”, Jolanta Apiņa; 
12. Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis. 

 
Darba kārtība: 

1. Uzņēmēju priekšlikumi par atbalsta sniegšanu Alojas iedzīvotājiem, veicinot 

Alojas novada attīstību – UKP padomes priekšsēdētāja Ilze Caune; 
2. Laternu demontāža Ausekļa ielā, Alojā – Didzis Dubra SIA “AD celtnieks”; 
3. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes 

priekšsēdētājs Valdis Bārda; 
4. LVMI “Silava” “Meža programmas 2016” semināra tēmu izvēle semināram 

Alojas novadā (novembrī) - Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane 
Lapšāne-Celma; 

5. Madonas delegācijas uzņemšana Alojas novadā - Alojas novada komercdarbības 
speciāliste Zane Lapšāne-Celma; 

6. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis; 

7. Citi jautājumi: 
a) Nākamā sēdes laiks un vieta. 
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1. Uzņēmēju priekšlikumi par atbalsta sniegšanu Alojas iedzīvotājiem, veicinot 

Alojas novada attīstību 
Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja I. Caune informē, ka nav saņēmusi no 

uzņēmējiem priekšlikumus. Z. Lapšāne-Celma informē, ka par šo jautājumu ir runājusi ar 

Alojas novada domes Izglītības speciālisti I. Kapmali. I. Mauriņa-Kaļva piedāvā kopīgi 

sagatavot priekšlikumus, lai uzņēmēji tos varētu izskatīt. I. Caune ierosina sarunāt tikšanos  
Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājai Ilzei Caunei, Alojas novada domes izglītības 

speciālistei Ilzei Kapmalei un biedrības “Alojas novada attīstībai” valdes loceklei Ingai 
Mauriņai-Kaļvai. I. Mauriņa-Kaļva piedāvā, ka biedrība “Alojas novada attīstībai” varētu 

izveidot kontu, kurā uzņēmēji var ieskaitīt vēlamo summu, to novirzot konkrētam mērķim, lai 

sniegtu atbalstu Alojas novada iedzīvotājiem. 
 
2. Laternu demontāža Ausekļa ielā, Alojā 
D. Dubra iesūtījis bildi par jautājumu, kas viņu satrauc. Braucot uz Alojas Ausekļa 

vidusskolu ievērojis, ka uz gājēju ietves (Ausekļa ielā) izvietotās laternas ir bīstamas, tās 

nedarbojas, elektrības vadi karājas, laternas satītas ar izolācijas lentu. V. Bārda komentē, ka 

iepriekšējā gadā tik iesniegts projekts lai risinātu ielu apgaismošanas uzlabošanu, bet to 

neatbalstīja. Papildus nauda pašvaldības budžetā neesot, bet šis jautājums nav aizmirsts. 

Iepriekš laternas tikušas labotas, bet tās darbojas īslaicīgi. D. Dubra ierosina stabus novākt. V. 

Bārda skaidro, lai novāktu laternas vajag projektu un saskaņojumu, kas prasa papildus 
izdevumu, kuri budžetā pašlaik nav. 
 
3. 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:  
 Ir notikusi Latvijas IV olimpiādē, kuru pārstāvēja arī Alojas novads, galda tenisa 

sacensības olimpiādes ietvaros notika Alojas sporta hallē; 
 Alojas mototrase atzīmēja savu 20 jubileju; 
 Ir bijusi tikšanās ar Alojas novada saimniekservisu un celtniekiem, kopā ar celtniecības 

kompāniju Rubate noticis pieredzes apmaiņas brauciens, saistībā ar apkures iekārtām; 
 Attīstības nodaļa strādā pie projekta Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei; 
 Ir bijušas vairākas tikšanās par satiksmes drošību, kā arī veloceliņu izbūvi, satiksmes 

ierobežošanu, iedzīvotāju ieteikumi publisko apspriešanu laikā ir ņemti vērā; 
 Kopā ar deputātiem un pašvaldības darbiniekiem ir bijis pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Naukšēnu novadu, lai runātu par viņu pieredzi baseina būvniecībā; 
 Ir bijušas vairākas tikšanās ar LFF, lai runātu par viņu īpašumu Staicelē; 
 Kopā ar P. Lielmani un L. Siseni apmeklēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukumu, 

lai runātu par savi pieredzi klientu apkalpošanas centru jautājumā, kā arī citi novadi 

dalījās pieredzē par šo jautājumu. Kā arī iegūta pieredze par drošības jautājumiem 

pilsētā. M. Kļaviņam uzdots izveidot darba grupu, lai runātu par drošības jautājumu. 

Uzņēmēji interesējas kam var iesūtīt priekšlikumus. 
 Tikšanās par ceļu remontu; 
 No 16. – 19.08. noticis Latvijas – Vācijas forums Valmierā, kur diskutēja par duālo 

izglītību, par vides jautājumiem, bijuši vairāki vērtīgi piemēri par investīcijām; 
 Notikusi tikšanās par krājaizdevumu sabiedrībām; 
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 Regulāras tikšanās ar pārvalžu vadītājiem un I. Matvejevu, lai runātu par dažādām 

saimnieciskām lietām; 
 Domes sēdē izskatīts Alojas novada saimniekservisa pakalpojumu tarifs, kā arī 

apstiprināti maksas pakalpojumi; 
 Iesākts apsekot ceļus Brīvzemnieku pagastā, ko ir turpināts darīt, kopā ar 

pārvaldniekiem; 
 Z. Lapšāne-Celma apmeklējusi nometni – Vasaras skola 2016; 
 Ir izmaiņas Brīvzemnieku pagasta pārvaldes struktūrā, iepriekšējo pārvaldnieku 

nomainījusi un darbu turpina D. Tauriņa; 
 Tiek runāts par skolēnu maršrutu autobusu kustību. 

 
V. Bārda informē, ka: 
Iedzīvotāju skaits novadā samazinās, bet darbspējīgo iedzīvotāju skaits novadā 

palielinās, dzimstība palielinās;. Burtnieku novadā bērnu dārza vajadzībām uzcelts baseins, 

sešgadnieki jau māk peldēt. Vilzēnu bērnu dārzā abas izremontētās grupas ir piepildītas, 

iespējams jādomā par papildus remontu vai bērnu dārza piebūvi Alojā. 
KAC klientu loks pieaug, prezentāciju par Klientu apkalpošanas centru, kas tika rādīta 

Tukumā, tiks ievietota mājas lapā, lai interesenti to varētu apskatīt. 
N. Minalto izsaka pateicību par Dārza ielas Alojā seguma uzlabošanu, kā arī ierosina 

padomāt par lielās tehnikas izbraukšanu pa ceļiem, kur traucē koku zari. N. Minalto jautā 

vai iedzīvotāji paši var likvidēt šos traucējošos zarus. Uzrakstot iesniegumu un saņemot 

atļauju, to var darīt.  
  
 

4. LVMI “Silava” “Meža programmas 2016” semināra tēmu izvēle semināram 

Alojas novadā 
Z. Lapšāne-Celma lūdz uzņēmējus izskatīt e-pastā saņemto vēstuli un izvēlēties 

interesējošās tēmas, kuras noklausīties seminārā. Minot arī to, ka iesūtītās tēmas ir fiksējusi. 
 

5. Madonas delegācijas uzņemšana Alojas novadā 
Z. Lapšāne-Celma informē uzņēmējus par to, ka pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Alojas novadu ir pieteikusies Madonas delegācija. Tas varētu būt 15. septembris. Stāstot, 

ka aptuvena programma ir sagatavota. Z. Lapšāne-Celma lūdz uzņēmēju komentārus par šo 

pasākumu. 
 

6. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes 
P. Lielmanis informē, ka saistībā ar jautājumu par Eksporta apmācībām, ir apmeklējis 

vairākus uzņēmējus, veicot aptauju un fiksējot uzņēmēju viedokli, kas vēlāk tiks apkopots. 
V. Bārda informē, ka turpināsies ceļu apsekošana, N. Minalto izsaka domu, ka vēlētos tajā 

piedalīties. 
Uzņēmēji un V. Bārda diskutē par veloceliņa izveidi. 
 
Madonas delegācijas uzņemšanā V. Bārda aicina visus uzņēmēju konsultatīvās padomes 

sēdes locekļus piedalīties. 
 
Citi jautājumi: 
a) Nākamās sēdes laiks un vieta 
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Uzņēmēju konsultatīvā padomes sēde notiks 5. oktobrī plkst. 16:00, uzņēmēji izsaka vēlmi, lai 

tā notiktu Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēka “Sala” telpās. 
 
Lēmums Nr. 1  
Norunāt tikšanos ar Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju Ilzi Cauni, Alojas 

novada domes izglītības speciālisti Ilzi Kapmali un biedrības “Alojas novada attīstībai” 

valdes locekli Ingu Mauriņu-Kaļvu. 
 
                                                                                                                                                                                                    
Sēde slēgta plkst. 19:00 
 
Sēdi vadīja:      Ilze Caune 
 
Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


