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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 21.maijā                      PROTOKOLS         Nr. 4/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 16:20 

Darba kārtība: 

1. Informācija par Alojas Ausekļa vidusskolas iecerēm un ziedojuma iespējām- Alojas Ausekļa 

vidusskolas direktore Ina Šternfelde; 

2. “Alojas novada uzņēmēju diena” nolikuma iespējamo izmaiņu apspriešana- Alojas novada 

domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

3. Ziedošanas kārtība Alojas novadā- Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis 

Alvis Bondars; 

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

novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

5. “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019”- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne 

Stūre; 

6. Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uzņēmumiem- Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

7. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

Sēdi vada:  Ilze Caune, 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”; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

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

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: 

 Ina Šternfelde, Alojas Ausekļa vidusskolas direktore. 

4. Citi interesenti: nav. 
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Sēdē nepiedalās:  

 Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

 Jolanta Apiņa, SIA “JVA Baltic”; 

 Uldis Rumba, z/s “Teterīši”; 

 Mārīte Petruševica, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Informācija par Alojas Ausekļa vidusskolas iecerēm un ziedojuma iespējām 

Ziņo I. Šternfelde 

 I. Šternfelde informē, ka Alojas Ausekļa vidusskolai ir nepieciešams iegādāties saliekamos 

krēslus, kuri ir nepieciešami pasākumu rīkošanai Alojas Ausekļa vidusskolas sporta hallē. 

I.Šternfelde stāsta, ka problemātiski ir vedāt krēslus no Alojas kultūras nama, jo krēsli tiek bojāti, kā 

arī to pārvadāšanas izmaksas ir ap 500 eiro. I. Šternfelde informē, ka ir nepieciešami aptuveni 400 

krēsli un ratiņi to pārvietošanai. V. Bārda iesaka, ja projekts tiks īstenots, tad būtu nepieciešams 

izmēģināt apsēsties krēslos un pārbaudīt to ērtumu. Kopējās izmaksas šim projektam būtu līdz 11 300 

eiro. V. Ķikute iesaka meklēt krēslu pārdevējus arī ārpus Latvijas robežām, piemēram, Lietuvā vai 

Polijā, kas varētu iespējams izmaksāt lētāk. 

 Vēl I. Šternfelde informē, ka katru gadu tiek apbalvoti skolēni, kuri ir uzvarējuši mācību 

priekšmetu konkursos un olimpiādēs. Ir nolikums kurā ir noteikts, ka “Gada sasniegumu” balvu iegūst 

mācību priekšmetu konkursu un olimpiāžu uzvarētāji, izņemot vizuālās mākslas un sporta 

sasniegumos. Lai varētu apbalvot skolēnus, kuri ir uzvarējuši vizuālās mākslas un sporta konkursos 

un olimpiādēs ir nepieciešami 400 eiro, kurus nepieciešams saziedot līdz 31.maijam. 

I. Šternfelde informē, ka ir 3-6. klašu deju kolektīvs, kuri pretendē uz dalību nākošā gada 

“Dziesmu un deju svētkos”. Pašreiz kolektīvs ir apģērbts kultūras nama tautas tērpos, kuri ir pielāgoti, 

taču ar tiem nepietiek visiem deju kolektīva dalībniekiem. Lai iegādātos tautas tērpus visam deju 

kolektīvam (10 zēniem un 10 meitenēm) ir nepieciešams 2 260 eiro. Pašreiz no skolas budžeta ir 

iegādāti apakšsvārki meitenēm, uzadītas zeķes un iegādātas pastalas. 

I. Šternfelde lūdz atbalstīt Alojas Ausekļa vidusskolas ieceres. 

I. Možvillo informē, ka tikko ir noslēdzies LEADER projekts kurā varēja pretendēt un iegūt 

līdzfinansējumu, lai iegādātos krēslus. Kā arī tiks izsludināta vēl viena kārta 2019. gada beigā vai 

2020.gada sākumā, kurā Alojas Ausekļa vidusskolai būs iespēja piedalīties. 

I. Caune domā, ka primāri ir nepieciešams saziedot 400 eiro, lai 31. maijā apbalvotu skolēnus, 

taču pārējie projekti ir jāmēģina risināt ne tikai iesaistot uzņēmējus, jo projekta izmaksas ir pārāk 

augstas, līdz ar to nebūtu iespējams saziedot visu nepieciešamo summu. I. Caune iesaka izsūtīt visu 

nepieciešamo informāciju uzņēmējiem ar lūgumu ziedot, kā arī likt Alojas Ausekļa vidusskolas mājas 

lapā. 

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1.  Izsūtīt informāciju uzņēmumiem ar lūgumu ziedot skolēnu apbalvošanai “Gada 

sasniegumu” balva vizuālās mākslas un sporta konkursu, olimpiāžu uzvarētājiem. 
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2. “Alojas novada uzņēmēju diena” nolikuma iespējamo izmaiņu apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre aicina padomes locekļus izteikt savus labojumus nolikumā “Alojas novada uzņēmēju 

diena”. I. Caune aicina šo jautājumu izskatīt nākošajā uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē. 

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1.  Nākošajā uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē izskatīt jautājumu par labojumiem 

“Alojas novada uzņēmēju diena” nolikumā. 

 

3. Ziedošanas kārtība Alojas novadā 

Ziņo A. Bondars 

A. Bondars informē, ka ir izveidots iesniegums un papildināti ziedošanas kārtības kritēriji un 

lūdz izsūtīt šos dokumentus uzņēmēju konsultatīvajai padomei. Dokumentus būtu nepieciešams 

izskatīt līdz nākošajai sēdei un sagatavot ieteikumus un labojumus. 

S. Stūre iesaka visu informāciju par ziedošanas kārtību ievieto mājas lapā uzņēmēju 

konsultatīvās padomes sadaļā. 

Tiek izvēsta diskusija par ziedošanas kārtības realizēšanu. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Pārskatīt iesniegumu un kritērijus līdz nākošajai padomes sēdei un sagatavot ieteikumus 

un labojumus. 

 

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

Ziņo S. Stūre 

S. Stūre informē, ka ir notikusi saziņa ar latvijaradist.lv, kā rezultātā latvijaradits.lv ir piekritis 

ievietot “Alojas novadā Labi darīts!” logo mājas lapā latvijaradits.lv. 

5.  “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2019” 

Ziņo S. Stūre 

 

 S. Stūre informē, ka “Vidzemes uzņēmēju dienas 2019” notika 17. un 18. maijā, Valmierā. 

Izstādes laikā tika popularizēts Alojas novads informējot apmeklētājus, dalot bukletus par Alojas 

novadu un organizējot viktorīnu par Alojas novadu tādejādi vēl vairāk iesitot apmeklētājus un 

popularizējot Alojas novadu. Kā arī S. Stūre stāsta, ka uzņēmumiem, kas piedalījās izstādē ar 

tirdzniecību ir veicies vēl labāk nekā pagājušajā gadā. Izstādē piedalījās saimnieciskā darbības veicēja 

Gunita Rozīte, saimnieciskās darbības veicējs Valērijs Šabans, Z/S “Strēlnieki” un saimnieciskās 

darbības veicējs Andrejs Lācis. 

 

6. Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uzņēmumiem  

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre jautā vai uzņēmējiem ir idejas un vēlmes kur šogad doties pieredzes apmaiņas 

braucienā un kad būtu nepieciešams organizēt pieredzes apmaiņas braucienu. I. Možvillo atbild, ka 

būtu nepieciešams pieredzes apmaiņas braucienu organizēt oktobra vidū vai beigās, ceturtdienā vai 
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piektdienā. V. Bārda stāsta, ka pieredzes apmaiņas braucieni ir bijuši Mazsalacas novadā, Mārupes 

novadā un Salacgrīvas novadā. 

S. Stūre ierosina, ka pieredzes apmaiņas braucienu varētu rīkot uz Beverīnas novadu, kur varētu 

apmeklēt Brenguļu alus darītavu, SIA R CHOCOLATE, Trikātas pienu, Beverīnas pašvaldību un 

koka skulptūru parku “Beverīnas labirints”. Padomes locekļi vienbalsīgi piekrīt, ka pieredzes 

apmaiņas braucienu nepieciešams rīkot dodoties uz Beverīnas novadu. V. Bārda iesaka ieļaut arī kādu 

kokapstrādes uzņēmuma apskati, kā arī piemeklēt vēl kādu uzņēmumu, kas atbilstu Alojas novada 

uzņēmumu nozarēm. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu oktobrī uz Beverīnas novadu. 

 

7. Citi jautājumi: 

 

 V. Bārda jautā vai uzņēmumi vēlas tikties ar Ķekavas novada uzņēmējiem un 

pašvaldības pārstāvjiem. Padomes locekļi atbild, ka ir vēlme tikties ar Ķekavas novada 

uzņēmumiem. 

 V. Bārda informē par Alojas Ausekļa vidusskolas remonta virzību un Apvienoto 

komiteju sēdē atbalstītajiem lēmumiem. Tiek izvērsta diskusija par Alojas ausekļa 

vidusskolas remonta virzību. 

 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki 

nolemj, ka nākamā sapulce notiks 27. jūnijā plkst. 16:00 Staicelē, Lielā ielā 38 (SIA 

“Draugu dārzs”). 

 

Sēde slēgta plkst. 17.30 

 

Sēdi vadīja:      Ilze Caune 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


