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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 16:00
Sēdi vada:
Inga Možvillo, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Sēdi protokolē:
Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada komercdarbības speciāliste
Sēdē piedalās:
Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
1. Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”;
2. Andrejs Lācis, pašnodarbināta persona;
3. Gunita Meļķe-Kažoka, Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste;
4. Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen”;
5. Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”;
6. Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”;
7. Normunds Minalto, z/s “Sunīši”;
8. Uldis Rumba, z/s “Teterīši”;
9. Viola Ķikute, SIA “Alewood”;
10. Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs;
11. Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste.
Darba kārtība:
1. Priekšlikumi nekustamā īpašuma Valmieras ielā 4 (Alojas autoosta) turpmāko
izmantošanu – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane LapšāneCelma;
2. Projekts “Sirds skolotājs”, līdzekļu vākšanas pasākumi – Uzņēmēju konsultatīvās
padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
3. Īpašuma Rīgas ielā 2a, īres iespējas uzņēmējdarbībai - Nekustamo īpašumu
speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka;
4. Pieredzes apmaiņas brauciens (rudenī) - Alojas novada domes komercdarbības
speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
5. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes
priekšsēdētājs Valdis Bārda;
6. Citi jautājumi:
 Nākamās sēdes laiks un vieta.
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1. Priekšlikumi nekustamā īpašuma Valmieras ielā 4 (Alojas autoosta) turpmāko
izmantošanu
Alojas novada domes Komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma informē
uzņēmējus, ka ir izveidota darba grupa, kas strādās pie koncepcijas autoostas darbībai
nākotnē. Viens no noteikumiem, kas jāievēro, ka šajā ēkā jāatrodas uzgaidāmajai telpai un
labierīcībām. V. Bārda papildina, ka tiks sagatavota aptaujas anketa, lai noskaidrotu
sabiedrības viedokli. Pašvaldības īpašumā ir daudz dažādas iestādes, kas rada
apgrūtinājumus to uzturēšanā, autoostas gadījumā ir iespēja vairākas iestādes apvienot
vienā, tādā veidā iegūstot dažādus atvieglojumus.
A.
Lācis interesējas par apkures iespējām šajā ēkā. V. Bārda komentē, ka apkure ir,
bet nākotnē domāt par pieslēgumu pie pilsētas siltumtrases.
A.
Lācis rosina padomāt par Alojas pilsētas bibliotēkas telpu piemērotību, nav
iespēja organizēt pasākumus, rīkot izstādes, jo platība ir pārāk maza. Ja bibliotēka tiktu
pārcelta, tad rodas jautājums, kā izmantot šīs telpas. V. Bārda komentē, ka bibliotēku var
atsavināt un izveidot dzīvojamo fondu, kā arī ir iespēja, ka šo ēku pielāgot un izmantot
pašvaldības vajadzībām.
A.
Lācis min, ka bibliotēkai var piesaistīt vairākas funkcijas.
V. Ķikute komentē, ka labs risinājums apvienot bibliotēku ar kafejnīcu, kā arī tūrisma
informācijas centru, pozitīvi, ka ir ērta piebraukšana.
A. Bondars min, ka Alojas pilsētas bibliotēkai nav stāvlaukums un ērta piekļuve.
V. Bārda min, ka Vilzēnos ir ļoti labs risinājums – vairākas pašvaldības ēkas apvienotas
zem viena jumta. Kalēju ielā 3a ir apvienotas vairākas iestādes, varbūt nākotnē var padomāt
par šo iestāžu pārcelšanu, lai atbrīvotos dzīvojamais fonds.
A. Lācis izsaka priekšlikumu, ka Alojas autoostas bijušo uzgaidāmo telpu var pārveidot
un izbūvēt tā, lai iegūtu maksimāli lielāku platību.
N. Minalto min, ka aptaujā jāpiedāvā konkrēti varianti.
A. Bondars min, ka gan skolas, gan pilsētas bibliotēku var apvienot vienā. V. Bārda
komentē, ka likums paredz, ka publiskā bibliotēka nevar atrasties skolā. G. Meļķe-Kažoka
komentē, ka skolas bibliotēku var pārcelt uz pilsētas bibliotēku. V. Bārda komentē, ka skolas
vadība ir atzinusi šo ideju par ļoti labu, jo šādā veidā esošo speciālistu varēs noslogot citos
darbos.
A. Lācis min, ka aptauju veidot ne tikai elektroniskā veidā, bet arī drukātā, lai aptauja
sasniegtu pēc iespējas lielāku respondentu skaitu. I. Možvillo komentē, ka šādi rodas papildus
izmaksas.
A. Bondars min, ka šādu anketu problēma ir tā, ka visas anketas aizpilda viens cilvēks.
A. Lācis komentē, ka šis pats notiek ar interneta aptaujām. V. Bārda un Z. Lapšāne-Celma
atbild, ka ir iespēja izveidot anketu vairākos formātos, kad nav iespēja anketu aizpildīt
vairākas reizes.
I. Možvillo vēlas noskaidrot, vai šīs ēkas izmatošanai domās par uzņēmējdarbības un
pašvaldības funkciju apvienošanu. V. Bārda atbild, ka var būt arī šādi, jābūt nopietnam
piedāvājumam. I. Možvillo min, ka Alojā nav telpas uzņēmējdarbības funkciju veikšanai, biroja
telpas.
I. Možvillo vēlas noskaidrot, vai uzņēmējiem konkrētā ēka jāiegādājas vai būtu iespēja ēku
īrēt no pašvaldības. V. Bārda atbild, ka tas lietas būtību nemaina.
I. Možvillo aicina savus priekšlikumus iesūtīt elektroniski.
Projekts “Sirds skolotājs”, līdzekļu vākšanas pasākumi
Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo izklāsta, ka nolikums tika
pieņemts iepriekšējā gadā, ka šajā gadā nepieciešams vākt finansējumu.
M. Siktārs interesējas, vai biedrības kontā šim nolūkam nav palikusi nauda no iepriekšējā
gada. I. Možvillo atbild, ka par šo jautājumu jāsazinās ar I. Miezīti.
2.
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I. Caune vēlas noskaidrot, cik skolas ir aktīvas šajā konkursa periodā. Z. Lapšāne-Celma
atbild, ka Alojas Ausekļa vidusskolas direktore sazinājās, ka viņiem nav pieņemami kritēriji,
kas minēti nolikumā. Z. Lapšāne-Celma komentē, ka ir minējusi, ka kritērijus var sagatavot,
iesniegt Uzņēmēju konsultatīvai padomei uz izvērtēšanu nākotnē. A. Lācis komentē, ka ne jau
Alojas Ausekļa vidusskola ir konkursa organizētāja. A. Bondars, I. Caune min, ka kritēriju
piedāvājumus var izteikt.
A. Lācis izsaka viedokli, ka Alojas Ausekļa vidusskola ir mazāk aktīva sociālos tīklos, ka
nav pat nojausma vai Alojas jaunieši iesaistās ārpusskolas aktivitātēs. Vairāki klātesošie šo
argumentu noliedz, ka jaunieši nav aktīvi, vienīgi mazāk publicē savu darbību sociālos tīklos.
I. Caune komentē, ka Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāji ir mazāk aktīvi nekā Staiceles
vidusskolas skolotāji, tas ir vērojams ne tikai sociālos tīklos, bet arī apmeklējot pasākumus
klātienē.
V. Bārda aicina visus doties uz skolu un runāt par šo jautājumu. I. Caune atbild, ka to ir
darījusi, pretī saņemot vairākus argumentus kāpēc tas nevar notikt.
M. Siktārs un I. Caune izsaka ideju visu novadu skolu pārstāvjus aicināt uz tikšanos, katrs
prezentētu savu skolu, lai veidotu kopīgu sadarbību.
I. Možvillo min, ka šis jautājums jāiekļauj kādā no nākamajām Uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēdēm.
Z. Lapšāne-Celma aicina A. Bondaru atkārtotu kļūt par projekta “Sirds skolotājs”
informatoru, lai tiktu savākti nepieciešamie ziedojumi, A. Bondars piekrīt.
A. Bondars un I. Možvillo jautā par konkursa vērtēšanas komisiju, vai nepieciešams to
mainīt. N. Minalto izsakās, ka bijis ar to apmierināts, ka mainīt nav nepieciešams.
I. Možvillo komentē, ka lēmuma pieņemšanā konsultēsies arī ar pārējiem Uzņēmēju
konsultatīvās padomes locekļiem.
3. Īpašuma Rīgas ielā 2a, īres iespējas uzņēmējdarbībai
Nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka izstāsta par radušos piedāvājumu,
nodot nomā telpas Rīgas ielā 2a, telpu noma notiktu izsoles ceļā, sākumu cena 33 eiro mēnesī
bez PVN. Kioska platība 12 km2.
Klātesošie izsaka priekšlikumus, kas šo kiosku varētu izmatot.
I. Možvillo izsaka priekšlikumu, sagatavot informāciju un to ievietot pašvaldības mājas
lapā.
4. Pieredzes apmaiņas brauciens (rudenī)
Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma informē klātesošos
par to, ka ir saņemts priekšlikums doties uz Smilteni. Brauciena formāts varētu būt iepriekšējais,
kad braucienā dodas uzņēmēji kopā ar pašvaldības darbiniekiem. Tiek sniegta informācija, ka
paredzētā nauda šim braucienam ir 200 eiro no pašvaldības budžeta, ka būs nepieciešams
pašiem apmaksāt pārējās brauciena izmaksas. U. Rumba min, ka ļoti labi, ka braucēji paši
finansē savus braucienus, lai pēc tam nav ko pārmest.
Uzņēmēji vienojas, kas pieredzes apmaiņas brauciens būs septembris, sākt ievirzīt sarunas
par šo braucienu.
5. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā
Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda informē par to, kas noticis kopš
iepriekšējās tikšanās reizes:

Bijusi tikšanās ar 3x3 nometnes organizatoriem, nometne notiks 2019. gadā. V.
Bārda aicina uzņēmējus padomāt par savu iesaisti šajā pasākumā, piedāvājot dažādus
pakalpojumus;
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Apmeklēta konference “Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi”;

Notikusi deputātu sanāksme Brīvzemnieku pagasta pārvaldē;

Notikušas plašas sarunas par futbolu, par LFF prezidentu ievēlēts K. Gorkšs;

Tikšanās ar I. Bartkeviču SIA "Trīs saujas" par kapu apsaimniekošanu, tika
organizēta publiska tikšanās, lai iedzīvotāji saņemtu atbildes uz interesējošiem
jautājumiem;

19. jūnijā notiks apvienotās komitejas izbraukuma sēde uz kuru tiek aicināti
uzņēmēju pārstāvji, lai veidotu deputātu sadarbību ar uzņēmējiem;

Apmeklēta AS "CATA" akcionāru sanāksme;

Tikšanās, lai pārrunātu sadarbības jautājumus starp RPR AP priekšsēdētāju D.
Jurēvicu un Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu domju priekšsēdētājiem;

Sanāksme par Alojas novada sporta skolas darbību;

Tikšanās par K. Zāles pieminekļa jautājumu, tālāko virzību. N. Minalto min, ka
jau 2012. gadā vajadzēja vākt ziedojumus pieminekļa pārvešanai, tagad šis process jāveic
steigā. A. Lācis vēlas noskaidrot, vai laukuma darbi ir noslēgušies. A. Bondars komentē,
ka laukums nav līdz galam pabeigts, tas tiks veikts 2. kārtā;

Noticis LFF kongress;

Notikusi Lielā talka;

Parakstīts līgums ar SIA "Asfaltbūve" par Audēju ielas projektu;

Notikusi tikšanās ar Alojas Ausekļa vidusskolas direktori par skolas remontu
u.c. jautājumiem;

Notikusi tikšanās ar k/n vadītājiem par interešu izglītību, par nepieciešamību
slēgt pakalpojumu līgumus;

Bijusi tikšanās ar Latvijas olimpiskā centra vadību;

Sporta skolas pārstāvji un pašvaldības pārstāvji devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Bausku un Ikšķili. Ikšķilē izveidots veselības centrs: vingrošana,
fizioterapeits, cilvēki ar īpašām vajadzībām saņem dažādus pakalpojumus;

A. Hansona filmas “Atzinības krusts-ceļš uz Latviju” prezentācija. Tiks veidota
sadarbība ar K. Pētersoni tautskolas izveidei, dažādu apmācību organizēšanai;

Apmeklēts Pašvaldību savienības kongress Daugavpilī – labi noorganizēts,
aktuālas tēmas, tikšanās ar valdības pārstāvjiem;

Sanāksme AAV par Erasmus projektu;

LPS sarunas ar Satiksmes ministru;

L. Lilenblate Sipko Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme;

Sveikti VUGD darbinieki svētkos;

Kapitālsabiedrības tikšanās ar A/S “Citadele” pārstāvi I. Kalniņu;

Notikušas Vidzemes uzņēmēju dienas, tajās piedalījās pašvaldība apvienojoties
ar novada uzņēmējime. V. Bārda apmeklēja konferenci, kas notika Vidzemes Uzņēmēju
dienu ietvaros;

Koncerts "Manai dzimtenei" Alojas hallē;

Notikusi meža cirsmu izsole Alojas teritorijā. N. Minalto jautā, vai meži tiek arī
atjaunoti. V. Bārda atbild, ka projektos nevar piedalīties, ja šī aktivitāte netiek veikta.

Notikusi pārvaldnieku sanāksme par ceļiem. V. Ķikute jautā, kāpēc pavasarī tiek
izvietotas zīmes, ja zīmes ignorējot par tiem brauc lielā tehnika. N. Minalto komentē, ja
jānokļūst dzīvesvietā, tad var braukt;
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I. Caune jautā, vai ir plānots kaut ko darīt ar Alojas pilsētas centra ielu stāvokli.
Konkrētāk Baznīcas – Jūras ielas krustojums, jo visa smagā tehnika novirzīta pa Baznīcas
ielu. V. Bārda atbild, ka lielāki darbi šajā sezonā nav paredzēti, paredzēta tikai bedrīšu
aizlāpīšana. A. Bondars jautā par Satiksmes drošības projektu, vai tas ir noslēdzies. V.
Bārda atbild, ka pēc šiem ieteikumiem pārvaldnieks var plānot satiksmes drošības darbus.

Tikšanās ar asociēto profesoru Vidzemes Augstskolā Kasparu Osi. Plānota
sadarbības veidošana ar Vidzemes augstskolu – sadarbība ar skolām, mūžizglītības
programmas, sociālā uzņēmējdarbība, IT programmēšanas un būvnieku skoliņa,
informatīvais atbalsts, starptautiskā u.c. sadarbība;

Alojas Ausekļa vidusskolas Olimpiāžu uzvarētāju svētki, šogad Alojas novads
ļoti pārstāvēts;

LPS pieredzes apmaiņas brauciens "Izglītības sistēma Somijā, pašvaldību
kompetence un atbildība";

Mazsalacas novada pašvaldībā – partneru tikšanās par dalību LIFE projektā
saistībā ar ūdenssaimniecību;

Notikusi būvsapulce par ceļu P15;

Notikušas vairākas sanāksmes par Klaidoņu saietu un izlaidumiem;

Staiceles vidusskolas karoga nolaišana, Staiceles vidusskola beidz pastāvēt,
turpmāk Staiceles pamatskola;

Apmeklēta izpilddirektoru sanāksme;

Notikusi ārkārtas sēde par J. Rāceņa atstādināšanu. V. Bārda min, ka
lēmumprojekts netika balstīts uz konkrētiem faktiem. J. Rācenis netika atbrīvots no amata;

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Māra Kučinska vizīte Alojas novadā.
Vizīte ir apstiprināta. Tiks organizēta paneļdiskusija, uzņēmējiem jāierodas Salā 14.10,
pirms tam paredzēta SIA “Aloja Starkelsen” apskate un pusdienas;

Graustu nojaukšanas un drupināšanas darbi, ir sagatavota tāme, pēc domes
lēmuma darbi tiks uzsākti. Ja uzņēmējiem ir interese un nepieciešamība veikt drupināšanas
darbus savos īpašumos, jāvēršas domē.
7. Citi jautājumi:
A. Lācis interesējas par veloceliņa projektu, pēc viņa vērtējuma projektu nepaspēs realizēt.
V. Bārda min, ka šim projektam ir iedots pagarinājums. N. Minalto vēlas noskaidrot, vai būs
nepieciešams papildus finansējums. V. Bārda skaidro, ka projekta nepilnību dēļ nepieciešams
papildus finansējums.
V. Ķikute ierosina mainīt Alojas pilsētas iekšējos kārtības noteikumus, iekļaujot 1 punktu
– pļaujmašīnas, trimmerus, zāģus u.c. elektroierīces beidz darbināt sestdien plkst. 17.00. A.
Lācis, Z. Lapšāne-Celma, N. Minalto un U. Rumba min to kā absurdu, jo cilvēks ir ierobežots
laikā, kā arī to ietekmē arī laikapstākļi. N. Minalto komentē, ka likums ir spēcīgāks un tas
paredz, ka no plkst. 23.00 – 6.00 jāievēro klusums. I. Caune min, ka šī ir iedzīvotāju diskusija
ne uzņēmēju.
N. Minalto min, ka septiņos vai 8 vakarā tiek kurināts ugunskurs, nav iespējams vēdināt
telpas. V. Bārda min, ka par šo jautājumu gan ir pieņemti noteikumi.
U. Rumba jautā par valsts autoceļiem, neviens nedomā par ceļu sakārtošanu, bet aizsedz
ceļa zīmes, lai pārvadātu smagas kravas. U. Rumba vēlas noskaidrot, kur šo jautājumu skaidrot.
V. Bārda min, ka jāvēršas pie ceļu uzturētājiem.
Nākamās sēdes laiks un vieta:
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 Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka nākamā sapulce notiks
10. jūlijā plkst. 16:00, plānot izbraukuma sēdi pie Salacgrīvas kolēģiem, vieta tiks precizēta. I.
Možvillo sazināsies ar Salacgrīvas Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāju, Z.
Lapšāne-Celma rezervēs vietu, kā arī apzinās dalībniekus.

Lēmums Nr. 1
Uzaicināt visu novadu skolu direktorus uz tikšanos, lai izrunātu problēmas un veidotu
sadarbību.
Lēmums Nr. 2
Septembrī doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Smilteni, sākt ievirzīt sarunas par šo
braucienu ar Smiltenes novadu.

Sēde slēgta plkst. 18.50
Sēdi vadīja:

Inga Možvillo

Sēdi protokolēja:

Zane Lapšāne-Celma
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