
 

ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KOPSAPULCE 

 

2018.gada 7. decembrī    Alojā       Nr.10/2018 

 

PROTOKOLS 

Kopsapulces sākums plkst. 10:15 

 
Kopsapulci  protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

 

Darba kārtība:  

 

1. Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzruna; 

2. Alojas novada pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu produktu un pakalpojumu 

portāla izveide- SIA “anaZana” pārstāvis; 

3. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo: Atskaite par Alojas 

novada uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu; 

4. “Salaspils uzņēmēju biedrības” valdes priekšsēdētājs Miks Balodis: “Salaspils 

uzņēmēju biedrības” darbības pieredze; 

5. Biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” direktore Liene Reine – 

Miteva: Sociālā uzņēmējdarbība. 

 

Alojas novada uzņēmēju kopsapulci apmeklēja 22 interesenti. 

 

1. Sapulces sākumā Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda izklāsta par 

uzņēmējdarbības vidi pie Rīgas reģionā un ko pašvaldība var darīt uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanā iesaistot arī uzņēmēju konsultatīvo padomi. 

2. Tehnisku iemeslu dēļ SIA “anaZana” pārstāvis neieradās. 

3. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo: Atskaite par Alojas 

novada uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu. I. Možvillo informē, ka uzņēmēju konsultatīvā 

padome ir atbalstījusi projektus “Ziedotāju aplis”, “Sirds skolotājs”, par alojas autoostas iegādi 

un rekonstrukciju, par novada prezentāciju materiālu izveidi Alojas novadā un izstrādā nolikumu, 

par produktu un pakalpojumu portāla izveidi, par tirgus laukuma izveidi Alojā. 2018. gadā tika 



pārvēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētaja vietnieks, tika izveidota darba grupa “Alojas novada 

uzņēmēju dienām 2019”, notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Smilteni, Alojas novadā notika 

pieņemšana Dana Reizniecei-Ozolai un  Mārim Kučinskim, kā arī tika izskatīts padomes locekļu 

apmeklējums. 

4. Turpinot kopsapulci Miks Balodis “Salaspils uzņēmēju biedrības” valdes priekšsēdētājs 

informēja par “Salaspils uzņēmēju biedrības” darbības pieredzi. M. Balodis informē, ka biedrība 

ir veidota baltoties uzņēmēju vajadzībām un pētot citu līdzīgu organizāciju darbību. M. Balodis 

izklāsta par biedrības biedriem, biedrības sadarbības partneriem, biedrības darbības pieredzi, 

dokumentāciju biedrībā, atbalsu uzņēmējiem, bērnu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā. 

5. Kopsapulces noslēgumā biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” 

direktore Liene Reine – Miteva informēja par sociālo uzņēmējdarbību. L. Reine – Miteva 

izklāstīja, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un ar ko tā atšķiras no parastas uzņēmējdarbības, kā arī 

minēja uzņēmumus kuri jau ir uzsākuši sociālo uzņēmējdarbību. Vēl tika informēts par ALTUM  

atbalsta programmu sociālajai uzņēmējdarbībai. 

 

Uzņēmēji vienojas, ka pirmajā sapulcē, kas notiks 2018.gada 8. janvārī plkst. 16.00 

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”, tiks ievēlēti uzņēmēju konsultatīvās padomes 

priekšsēdētājs  un priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Kopsapulce slēgta: 13.30 

Kopsapulci protokolēja:     Sabīne Stūre 


