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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 19.februārī                      PROTOKOLS         Nr. 2/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 17:00 

Darba kārtība: 

1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļa iecelšana; 

2. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes darba un  nolikuma 

apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

3. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanas; 

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

loceklis Alvis Bondars; 

5. Alojas novada Uzņēmēju dienas un Vidzemes uzņēmēju dienas- Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

6. Informācija par https://www.latvijaradits.lv/ - Alojas novada domes komercdarbības 

speciāliste Sabīne Stūre; 

7. 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: 

 Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 

 Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”; 

 Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen”; 

 Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

 Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

 Uldis Rumba, z/s “Teterīši”; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

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

 Mārīte Petruševica, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

2. Domes pārstāvji: 

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: 

 Jolanta Apiņa, SIA “JVA Baltic”. 

https://www.latvijaradits.lv/
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4. Citi interesenti: nav. 

Sēdē nepiedalās: -. 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļa iecelšana 

 

 S. Stūre informē, ka Andrejs Lācis un Kristīne Brūvere izstājas no Alojas novada Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes. Uz sēdi ir ieradusies Jolanta Apiņa, kura 2017. gada 1. decembrī kandidēja 

uz Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļa vietu, taču ar 10 balsu skaitu neiekļuva 

padomes sastāvā.  

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Iecelt Jolantu Apiņu par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekli. 

 

2. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes darba un  nolikuma 

apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes padarītajiem darbiem 

2018. gada laikā. Kā arī S. Stūre atgādina par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

nolikuma mērķiem, uzdevumiem. Tiek izvērsta diskusija par Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes turpmāko darbu. 

 M. Beļaunieks uzdod jautājumu- Ko padome sagaida no pašvaldības? A. Bondars atbild, ka 

padome sagaida ciešāku sadarbību no pašvaldības un vēlas saņemt informāciju par Alojas novada 

Domes darbu. 

 S. Stūre informē, ka ir nepieciešams mainīt Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes nolikuma punktus atbilstoši reālajam padomes darbam. I. Možvillo iesaka nolikuma 

iespējamās izmaiņas apspriest nākošajā sēdē. 

 I. Caune izsaka velēšanos veidot diskusiju Alojas novada domei ar Uzņēmēju konsultatīvo 

padomi par Alojas novada domes plānotajiem darbiem un to realizācijas iespējamajiem variantiem, 

tādejādi nonākot pie labākā gala rezultāta. 

 S. Stūre izsakās, ka padomē ir problēmas ar komunikāciju un nav pietiekošas atgriezeniskās 

saites. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu pārskatīt 

nākošajā padomes sēdē. 

3. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un 

priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

 

 S. Stūre lūdz izvirzīt kandidatūras jaunajam padomes priekšsēdētājam. 

 Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatam uz balsošanu tiek izvirzīts viens 

kandidāts: I. Caune.   

 Atklāti balsojot: PAR - 9 padomes locekļi (A. Bondars, I. Možvillo, M. Siktārs, N. Minalto, 

U. Rumba, V. Ķikute, J. Apiņa, G. Meļķe- Kažoka, M. Petruševica) , PRET - 0 padomes locekļi, 

ATTURAS – 1 padomes loceklis (I. Caune). Kā rezultātā par Uzņēmēju konsultatīvās padomes jauno 

priekšsēdētāju kļūst Ilze Caune (SIA “Aloja Starkelsen”). 
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 S. Stūre lūdz izvirzīt kandidatūras jaunajam padomes priekšsēdētāja vietniekam. 

 Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam uz balsošanu tiek izvirzīts 

viens kandidāts: V. Ķikute. 

 Atklāti balsojot par V. Ķikutes kandidatūru: PAR - 9 padomes locekļi (A. Bondars, I. 

Možvillo, I. Caune, M. Siktārs, N. Minalto, U. Rumba, J. Apiņa, G. Meļķe- Kažoka, M. Petruševica)  

PRET – 0 padomes locekļi,  ATTURAS - 1 padomes loceklis (V. Ķikute). 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”). 

 

4. Ziedošanas kārtība Alojas novadā 

Ziņo A. Bondars 

 S. Stūre informē par Ziedošanas kārtības noteikumu izstrādes attīstību. A. Bondars 

informē, ka nav bijusi pieeja google.com dokumentam, kurā atrodas Ziedošanas kārtības noteikumi, 

kurus ir nepieciešams papildināt. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Turpināt papildināt ziedošanas kārtības noteikumus. 

 

5. Alojas novada Uzņēmēju dienas un Vidzemes uzņēmēju dienas  

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par “Alojas novada uzņēmēju dienas 2019” organizatoriskā plāna izpildi un 

darba norisi. Tiek izvērsta diskusija par dažādiem jautājumiem saistībā ar “Alojas novada uzņēmēju 

dienas 2019” organizēšanu un norisi. 

 I. Caune un A. Bondars jautā vai ir nepieciešama uzņēmēju konsultatīvās padomes turpmāka 

iesaistīšanos “Alojas novada uzņēmēju dienas 2019” organizatoriskajā darbā, S. Stūre atbild, ka 

pašreiz Uzņēmēju konsultatīvā padome savu darbu pie “Alojas novada uzņēmēju dienas 2019” 

organizēšanas ir paveikusi, taču, ja būs nepieciešamība Uzņēmēju konsultatīvā padome iesaistīsies 

nepieciešamo darbu veikšanā. 

S. Stūre uzdod jautājumu vai Alojas novadam būtu nepieciešamība piedalīties “Vidzemes 

uzņēmēju dienās 2019”.  Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi vienbalsīgi nolemj, ka Alojas 

novads piedalīsies “Vidzemes uzņēmēju dienās 2019”. 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Alojas novads piedalīsies “Vidzemes uzņēmēju dienās 2019”. 

2. Nepieciešams ievietot informatīvo rakstu  par pieteikšanos “Vidzemes uzņēmēju 

dienās 2019” www.aloja.lv un www.sala.lv. 

 

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

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē par portālu https://www.latvijaradits.lv/ informatīvā semināra norisi un  

https://www.latvijaradits.lv/ iespējām un priekšrocībām. 

 Tiek izvērsta diskusija par turpmāku sadarbību https://www.latvijaradits.lv/ . 

http://www.aloja.lv/
http://www.sala.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
https://www.latvijaradits.lv/
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Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Nākošajā padomes sēdē izskatīt “Alojas novadā Labi darīts!” logo integrēšanu 

https://www.latvijaradits.lv/ Alojas novada sadaļā. 

 

7. Citi jautājumi: 

 V. Ķikute jautā par video novērošanas zīmēm Alojā. M. Petruševica un M. Beļaunieks 

atbild, ka drīzumā tiks uzstādītas zīmes par video novērošanu Alojā. 

 G. Meļķe- Kažoka informē par turpmākajām izmaiņām nolikumā “Par zemes nomu”. 

 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki 

nolemj, ka nākamā sapulce notiks 15. aprīlī plkst. 16:00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – 

bibliotēkā “Sala”. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 18.40 

 

Sēdi vadīja:      Inga Možvillo 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 

https://www.latvijaradits.lv/

