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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 15. aprīlī                      PROTOKOLS         Nr. 3/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 16:00 

Darba kārtība: 

1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sastāvs; 

2. “Alojas novada Uzņēmēju diena 2019” norises apspriešana- Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

3. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma iespējamo izmaiņu 

apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

4. Ziedošanas kārtība Alojas novadā- Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

loceklis Alvis Bondars; 

5. “Alojas novadā Labi darīts!” logo integrēšana portālā https://www.latvijaradits.lv/ - Alojas 

novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

6. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

Sēdi vada:  Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdi protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās:  

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 

 Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”; 

 Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen”; 

 Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

 Uldis Rumba, z/s “Teterīši”; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

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

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

 Jurģis Rācenis, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: nav. 

4. Citi interesenti: nav. 

Sēdē nepiedalās:  

 Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 
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 Jolanta Apiņa, SIA “JVA Baltic”; 

 Mārīte Petruševica, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sastāvs 

 

 S. Stūre informē, ka Miks Možvillo atsakās būt par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes locekli. I. Caune iesaka, ja kāds uzņēmējs piesakās būt par padomes locekli, tad padome 

izskatīs kandidatūru. Kā arī I. Caune informē, ka padomes locekļi tiks pārvēlēti Alojas novada 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes kopsapulcē, kā rezultātā būs pilns locekļu sastāvs. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Neizsludināt pieteikšanos uz Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļa 

vietu.  

 

2. “Alojas novada Uzņēmēju diena 2019” norises apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par “Alojas novada Uzņēmēju dienas 2019” pasākuma izvērtēšanas 

rezultātiem. 

 U. Rumba iesaka kultūras programmā neiekļaut teātra izrādes. I. Caune iesaka kultūras 

programmas skaļuma intensitāti samazināt. V. Bārda iesaka nākošajā reizē izveidot B2B sadaļu kurā 

būtu uzņēmumi varētu komunicēt savā starpā un dibinātu biznesa kontaktus. V. Bārda iesaka “Alojas 

novada Uzņēmēju dienas 2019” organizēt rudenī, lai nomināciju izvērtēšanai varētu analizēt aktuālos 

datus. A. Bondars un I. Caune iebilst, sakot, ka “Alojas novada Uzņēmēju dienas” vajadzētu rīkot 

tomēr pavasarī. V. Bārda iesaka nākošajā gadā izveidot ēdināšanas zonu. 

 V. Ķikute iesaka uzņēmumu nominēšanā nominantus izvērtēt tā, lai viens uzņēmums neiegūtu 

vairākas nominācijas. I. Caune iesaka pirms nākošajām uzņēmēju dienām pārvērtēt nominācijas uz 

kurām var pretendēt uzņēmums. S. Stūre informē, ka nolikumā ir teikts, ka uzņēmums nevar vairākus 

gadus pēc kārtas pretendēt uz konkrēto nomināciju, ja vienu reizi jau balva ir iegūta. A. Bondars 

iesaka, ka nepieciešams izvērtēt kurām nominācijām nepieciešama iedzīvotāju aptauja, kurā iesaka 

pretendentus uz nomināciju, nevis visām nominācijām pretendentus iesaka iedzīvotāji.  

 U. Rumba iesaka tehnikas parādes galapunktā sagaidīt parādes dalībniekus nosaucot parādes 

dalībnieka uzņēmumu vai iestādi, lai apmeklētāji būtu informēti par tehnikas parādes dalībniekiem. 

 I. Caune izsakās, ka balles organizācija ir bijusi laba un apbalvošanas ceremonijas garums ir 

bijis optimāls. 

 V. Bārda iesaka kūku konkursā apmeklētājiem par kūku pastāstīt vakara vadītājiem, lai 

apmeklētāji zinātu kāds ir kūkas sastāvs. 

 V. Bārda iesaka radošajām darbnīcām izvietot pamanāmākas norādes. 

 I. Caune iesaka nākošajā gadā saglabāt zāles izkārtojumu, jo Skolēnu Uzņēmumi bija pretī 

“lielajiem” uzņēmumiem, kā rezultātā skolēni varēja vērot uzņēmumus un mācīties no viņiem.  

 I. Caune izsaka izvietot vairākas atkritumu tvertnes gan zālē, gan ārpusē, lai apmeklētāji un 

uzņēmumi varētu izmest atkritumus.  
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3. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma iespējamo 

izmaiņu apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

 

 S. Stūre informē, ka pēc padomes lūguma šoreiz tiks izskatīts Alojas novada pašvaldības 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums. Padome vienbalsīgi nolemj līdz Alojas novada 

kopsapulcei pārskatīt Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Līdz Alojas novada kopsapulcei pārskatīt Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes nolikumu. 

 

4. Ziedošanas kārtība Alojas novadā 

Ziņo A. Bondars 

A. Bondars informē, ka būtu nepieciešams izstrādāt nolikumu, kas būtu līdzīgs nolikumam par 

iedzīvotāju finansiālo sporta atbalstu. I. Caune ierosina ziedojuma potenciālajam saņēmējam iesniegt 

ziedojuma pieprasījumu Uzņēmēju konsultatīvai padomei. S. Stūre ierosina informēt visus 

uzņēmējus par ziedošanas kārtību Alojas novadā, gadījumā, ja potenciālais ziedotāja saņēmējs vēršas 

pie konkrēta uzņēmuma, tad uzņēmums aicina aizpildīt vienotu veidlapu. M. Siktārs iesaka 

potenciālajam ziedotāja saņēmējam uzstāties ar prezentāciju.  

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Turpināt papildināt ziedošanas kārtības noteikumus, tādejādi izveidojot sagatavi 

nolikumam. 

 

5.  “Alojas novadā Labi darīts!” logo integrēšana portālā https://www.latvijaradits.lv/  

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre rāda https://www.latvijaradits.lv/ portāla izkārtojumu un aicina izvērtēt kurā vietā būtu 

nepieciešams integrēt logo “Alojas novadā Labi darīts!” 

 Padome secina, ka portālā https://www.latvijaradits.lv/ ir ievietota arī novecojusi informācija. 

 A.Bondars iesaka, ka logo ir jāparādās meklējot jebkuru Alojas novada vietu. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Sazināties ar portāla https://www.latvijaradits.lv/ par logo “Alojas novadā Labi 

darīts!” integrēšanas iespējām. 

6. Citi jautājumi: 

 

 V. Bārda informē par iespēju uzņēmējiem piedalīties forumā “Inovācijas. Investīcijas. 

Perspektīvas.” un aicina uzņēmumus piedalīties forumā. Kā rezultātā tiek izvērsta 

diskusija par sadarbības iespējām ar Baltkrieviju. 

 V. Bārda informē, ka būs divas publiskās apspriešanas par apgaismojumu projektu un 

par krustojumu un ceļu remontu. Tiek izvērsta diskusija par ceļa remontēšanas iespējām, 

kravas auto iebraukšanu Alojas pilsētā un publiskajām apspriešanām. 

 S. Stūre informē par nolikumu “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve’’ un 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes iesaisti šajā projektā. 

 V. Bārda informē, ka biedrības var iesniegt līdz 30. maijam domē pieprasījumu par 

atbalstu. Kopējais finansējums ir 1500 eiro. 

 V. Ķikute jautā par “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019” dalībniekiem un izstādes telti. 

S. Stūre atbild, ka izstādē piedalīsies Valērijs Šabans, Gunita Rozīte, Z/S “Strēlnieki”, 

https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
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Mājamatnieki Gunārs un Andrejs Lāči, TLMS “Staicele”. S. Stūre atbild, ka telts vēl 

nav atrasta, savukārt V. Ķikute iesaka apjautāties par izstādes teltīm Alojas mūzikas un 

mākslas skolai un Alojas Kultūras namam. 

 U. Rumba jautā par koplietošanas meliorācijas sistēmām. V. Bārda atbild, ka pašreiz 

nav iespējas, taču , ja nākotnē būs projekts, tad uzņēmēju idejas tiks uzklausītas. 

 Tiek izvērsta diskusija par novadu reģionālo reformu. 

 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki 

nolemj, ka nākamā sapulce notiks 21. maijā plkst. 16:00 Alojā, Jūras ielā 2. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.20 

 

Sēdi vadīja:      Sabīne Stūre 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


