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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 8.janvārī                        PROTOKOLS         Nr. 1/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 16:00 

Darba kārtība: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma iespējamās izmaiņas; 

2. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanas; 

3. Ziedošanas kārtība Alojas novadā; 

4. Alojas novada Uzņēmēju dienas nomināciju apspriešana; 

5. Preču un pakalpojumu portāla AnaZana nodomu protokola un līguma labojumu apspriešana; 

6. Informācija par https://www.latvijaradits.lv/; 

7. Semināru un lekciju tēmas 2019.gadā; 

8. Izmaiņas lauksaimniecības zemju iznomāšanas kārtībā; 

9. Citi jautājumi: 

• Nākamās sēdes laiks un vieta. 

Sēdi vada:  Inga Možvillo, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

Sēdi protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās:  

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Andrejs Lācis, pašnodarbināta persona; 

 Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 

 Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”; 

 Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen”; 

 Kristīne Brūvere, SIA “MKM Grupa”; 

 Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

 Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

 Uldis Rumba, z/s “Teterīši”; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”. 

2. Domes pārstāvji: 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: nav. 

4. Citi interesenti: 

 Irita Neripa, rekreācijas centra „Vīķi” vadītāja; 

 Jānis Garančs, ”Aloja-Starkelsen” direktors; 

 Dina Avotiņa, Z/S “Silvas”. 
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Sēdē nepiedalās: 

 Gunita Meļķe- Kažoka, Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste; 

 Mārīte Petruševica, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma iespējamās izmaiņas 

Ziņo N. Minalto 

 N. Minalto informē, ka  Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma 

1.4. punktā rakstīts, ka Uzņēmēju intereses Padomē pārstāv Alojas novadā reģistrētu uzņēmumu 

deleģēti pārstāvji, kas darbojas uz brīvprātības principiem sabiedriskā kārtā un, ka Padomē var 

darboties ne vairāk kā viens uzņēmuma pārstāvis. Kā arī N. Minalto min, ka pašreiz Padomē darbojas 

divi uzņēmuma pārstāvji no SIA “Draugu dārzs”, kā rezultātā tiek pārkāpts 2018. gada 26.aprīļa 

Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes  nolikuma 1.4. punkts. 

 Tiek izvērsta diskusija un izteikti divi priekšlikumi par to kā rīkoties šādā gadījumā. Pirmais 

priekšlikums- 2017. gadā ievēlētā padome darbojas pēc 2015.gada 29.septembra nolikuma 1.4. 

punkta. Otrais priekšlikums- 2017. gadā ievēlētā padome darbojas pēc 2018. gada 26.aprīļa nolikuma 

1.4. punkta. 

 Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi balso par abiem priekšlikumiem.  

 Balsojuma rezultāti: 6 padomes locekļi ( Andrejs Lācis, Inga Možvillo, Ilze Caune, Kristīne 

Brūvere, Māris Siktārs, Viola, Ķikute) balso par pirmo priekšlikumu, 2 padomes locekļi (Alvis 

Bondars, Uldis Rumba) atturas no balsojuma, bet 1 padomes loceklis (Normunds Minalto) balso par 

otro priekšlikumu. Kā rezultātā tiek pieņemts lēmums, ka 2017. gadā ievēlētā padome darbojas pēc 

2015.gada 29.septembra nolikuma 1.4. punkta. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. 2017. gadā ievēlētā padome darbojas pēc 2015.gada 29.septembra nolikuma 1.4. 

punkta. 

 

 

2. Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 

vietnieka vēlēšanas 

 I.Možvillo lūdz izvirzīt kandidatūras jaunajam padomes priekšsēdētājam. 

 Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatam tiek izvirzīti: M. Petruševica,  I. 

Caune, V. Ķikute, N. Minalto, A. Lācis. No šiem kandidātiem uz balsošanu tiek izvirzīts viens 

kandidāts: I. Caune.   

 Atklāti balsojot: PAR - 7 padomes locekļi (A. Bondars, A. Lācis, I.Možvillo, K. Brūvere, M. 

Siktārs, U. Rumba, V.Ķikute) , PRET - 2 padomes locekļi (I. Caune, N. Minalto), ATTURAS – 0 

padomes locekļi. Kā rezultātā par Uzņēmēju konsultatīvās padomes jauno priekšsēdētāju kļūst Ilze 

Caune (SIA “Aloja Starkelsen”). 

 I.Možvillo lūdz izvirzīt kandidatūras jaunajam padomes priekšsēdētāja vietniekam. 

 Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam tiek izvirzīti: N. Minalto, V. 

Ķikute, A. Bondars, A. Lācis. No šiem kandidātiem uz balsošanu tiek izvirzīts divi kandidāti: V. 

Ķikute un A. Bondars.  

Atklāti balsojot par V. Ķikutes kandidatūru: PAR - 7 padomes locekļi (A. Bondars, A. Lācis, I. 

Caune, K. Brūvere, M. Siktārs, N. Minalto U. Rumba) PRET – 0 padomes locekļi,  ATTURAS - 

nav, balsojumā nepiedalās 2 padomes locekļi (I. Možvillo, V. Ķikute).  
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Atklāti balsojot par A. Bondara kandidatūru: PAR- 1 padomes loceklis (V. Ķikute),  PRET -  0 

padomes locekļi, ATTURAS - 1 padomes loceklis (I. Možvillo) atturas. Kā rezultātā par Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes jauno priekšsēdētājas vietnieci kļūst Viola Ķikute (SIA “Alewood”). 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes jaunā priekšsēdētāja ir Ilze Caune (SIA “Aloja 

Starkelsen”). 

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes jaunā priekšsēdētājas vietniece ir Viola Ķikute (SIA 

“Alewood”). 

 

3. Ziedošanas kārtība Alojas novadā 

Ziņo A. Bondars 

 A.Bondars izsaka priekšlikumu izveidot ziedošanas sistēmu, kuru koordinētu Uzņēmēju 

konsultatīvā padome. A. Lācis informē, ka materiāli ziedojumi var būt dažādi, piemēram, transporta 

pakalpojums, produkcijas ziedojums, finanses u.c. J. Garančs informē, ka pirmkārt nepieciešams 

izveidot ziedošanas kritērijus, piemēram, ziedotāja saņēmējs ir no Alojas novada, ziedotāja saņēmējs 

iesaista pēc iespējas vairāk sabiedrības, ziedotāja saņēmējs ziedotājiem sniedz atskaiti par ziedojuma 

izlietojumu u.c., kā arī nepieciešams izveidot veidlapu ko aizpilda ziedojuma saņēmējs. A. Bondars 

ierosina, ka ziedojuma saņēmējiem arī būtu nepieciešams atskaitīties par ziedojuma izlietojumu. I. 

Caune izsaka priekšlikumu, ka Uzņēmēju konsultatīvajai padomei būtu jāpiesaista uzņēmumus, kuri 

vēlētos ziedot, kā arī, ka vēl viens no vērtēšanas kritērijiem varētu būt budžeta izlietojuma 

paskaidrojums. Diskusijas beigās tiek nolemts, ka nepieciešams sākt izstrādāt vērtēšanas kritērijus un 

ziedojuma pieteikuma veidlapu. 

Uzņēmēju konsultatīvā padomes UZDEVUMI: 

1. Izstrādāt vērtēšanas kritērijus ziedojuma pieteikumam  un ziedojuma pieteikuma 

veidlapu. 

 

4. Alojas novada Uzņēmēju dienas nomināciju apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē, ka Alojas novada Uzņēmēju dienas notiks 2019. gada 16. martā. S. 

Stūre arī informē, ka ir apkopotas Uzņēmēju dienas nominācijas pēc padomes balsojuma un šīm 

nominācijām ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji. Kā arī S. Stūre izsaka priekšlikumu, ka Alojas novadam 

vajadzētu izstrādāt nolikumu par Alojas novada Uzņēmēju dienas nolikumu, kurā tiktu iekļautas 

nominācijas un to vērtēšanas kritēriji. Tiek izvērsta diskusija par Uzņēmēju dienas nominācijām, to 

vērtēšanas kritērijiem un tiek izteikts priekšlikums izvirzīt 10 nominācijas, katrai nominācijai izvirzot 

3 uzņēmumus no kuriem viens tiks apbalvots un diviem tiks piešķirta pateicība. Pēc diskusijas tiek 

nolemts, ka padome izskatīs nominācijas un to vērtēšanas kritērijus, kā rezultātā tiks izveidots galējais 

nomināciju saraksts ar 10 nominācijām un katrai nominācijai tiks izveidoti 5 vērtēšanas kritērijiem. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Izveidot Uzņēmēju dienas nomināciju sarakstu ar 10 nominācijām un katrai 

nominācijai izveidot 5 vērtēšanas kritērijus līdz 15.01.2019. 
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5. Preču un pakalpojumu portāla AnaZana nodomu protokola un līguma labojumu 

apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par AnaZana nodomu protokola un līguma labojuma ieteikumiem no padomes 

dalībnieku puses. Tiek izvērsta diskusija par to vai Alojas novads varēs izpildīt nodomu protokola un 

līguma nosacījumus. 

 

6. Informācija par https://www.latvijaradits.lv/ 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par portālu https://www.latvijaradits.lv/, tā iespējām un priekšrocībām. Kā arī 

S. Stūre informē par https://www.latvijaradits.lv/  izteiktajiem piedāvājumiem. Tiek izvērsta diskusija 

par portāla https://www.latvijaradits.lv/ iespējamo ieviešanu, kā rezultātā tiek izteikts priekšlikums, 

ka visiem uzņēmumiem būtu nepieciešams lietot preču un pakalpojumu zīmi “Alojas novadā labi 

darīts!” un, atverot uzņēmuma profilu, Alojas novada uzņēmumiem būtu vienots noformējums. 

Diskusiju noslēgumā tiek nolemts, ka tiks uzaicināts https://www.latvijaradits.lv/ pārstāvis, kurš 

sniegs detalizētāku informāciju par uzņēmumu dalību portālā. 

7. Semināru un lekciju tēmas 2019.gadā 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par plānotajiem semināriem un lekcijām 2019. gadā un lūdz padomes 

locekļiem iesūtīt ieteikumus par vēlamajām semināru un lekciju tēmām. I. Caune un V. Ķikute 

ierosina organizēt arī seminārus par maksu. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem jāiesūta interesējošās semināru un lekciju 

tēmas līdz 15.01.2019 uz e-pastu: sabine.sture@aloja.lv. 

 

8. Izmaiņas lauksaimniecības zemju iznomāšanas kārtībā  

Ziņo G. Meļķe-Kažoka 

 Sakarā ar to, ka G. Meļķe- Kažoka neparedzētu apstākļu dēļ nevarēja ierasties, G. Meļķi- 

Kažoku šajā jautājumā aizvieto S. Stūre. S. Stūre informē par grozījumiem  noteikumos “Par Alojas 

novada pašvaldībai piederošo un piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību”. N. Minalto 

detalizētāk paskaidro šo  jautājumu un jautā, kādēļ dome šo jautājumu neapsprieda ar uzņēmēju 

konsultatīvo padomi. A. Bondars rosina padomei iesniegt Alojas novada domei iesniegumu par to , 

ka turpmāk Alojas novada domei ir jāinformē padomi par jautājumiem, kas tiek izskatīti apvienoto 

komiteju un domes sēdēs, ja tajos tiek skarti uzņēmējdarbībai svarīgi jautājumi. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem jāiesniedz iesniegums Alojas novada 

domei par to , ka turpmāk Alojas novada domei ir jāinformē padomi par jautājumiem, 

kas tiek izskatīti apvienoto komiteju un domes sēdēs, ja tajos tiek skarti 

uzņēmējdarbībai svarīgi jautājumi. 

 

9. Citi jautājumi: 

 S. Stūre jautā par turpmāko uzņēmēju konsultatīvās padomes sēžu dienu un laiku. 

https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
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 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki 

nolemj, ka nākamā sapulce notiks 12. februārī plkst. 16:00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – 

bibliotēkā “Sala”. 

 S. Stūre aicina uzņēmējus pieteikt uzņēmumu vakances “Ēnu dienai 2019”. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 19.00 

 

Sēdi vadīja:      Inga Možvillo 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


