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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 27.jūnijā                      PROTOKOLS         Nr. 5/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 16:20 

Darba kārtība: 

1. Ūdens un kanalizācijas maksas tarifu izmaiņas Alojas novadā- SIA “Alojas Novada 

Saimniekserviss” vadītājs Pēteris Bojārs 

2. Saistošo noteikumu “Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa 

piešķiršanas kārtību Alojas novadā” iespējamie grozījumi- Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

3. “Alojas novada uzņēmēju diena” 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. “Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkurss”-Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

7. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

Sēdi vada:  Viola Ķikute, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietniece 

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.”; 

 Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

 Uldis Rumba, ZS “Teterīši”. 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

 Ināra Karlsone, Alojas novada domes juriskonsulte; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: 

 Pēteris Bojārs, SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” vadītājs. 

 

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

 Judīte Mažeika, SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” grāmatvede. 

Sēdē nepiedalās:  

 Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

 Jolanta Apiņa, SIA “JVA Baltic”; 

 Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen; 

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors. 

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

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

Pirms jautājumu izskatīšanas S. Stūre informē, ka ar Alojas novada domes lēmumu Nr.256 

(protokols Nr.1326#) no Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva ir atbrīvota Mārīte Petruševica, 

savukārt Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā ir ievēlēts Alojas novada domes izpilddirektors 

Māris Beļaunieks. 

 

1. Ūdens un kanalizācijas maksas tarifu izmaiņas Alojas novadā  

Ziņo P. Bojārs 

P. Bojārs informē, ka Alojas novada domes Apvienoto komiteju sēdē tika izskatīts jautājums  

Par ūdens un kanalizācijas tarifiem, kurā deputāti vienojās, ka Alojas novadā nepieciešams iesviest 

izlīdzināto tarifu, kā arī deva uzdevumu informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus. 

P. Bojārs informē par pakalpojumu pašizmaksu un tās veidošanos, tarifu cenu veidošanos, tarifu 

cenu salīdzinājumu pa pagastiem esošajās cenās un to salīdzinājumu ar izlīdzinātā tarifa cenu, ko 

plānots ieviest. Kā arī P. Bojārs informē, ka nākotnē tiks veidoti saistoši noteikumi Par centralizēto 

kanalizācijas sistēmas ieviešanu un decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, kā arī tiks 

risinātas vairākas SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” aktuālās problēmas. 

Tiek izvērsta diskusija par izlīdzinātā ūdens un kanalizācijas maksas tarifu ieviešanu Alojas 

novadā. Diskusijas rezultātā Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvji nolemj, ka 

Alojas novadā nepieciešams ieviest izlīdzināto ūdens un kanalizācijas maksas tarifu. 

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Alojas novadā nepieciešams ieviest izlīdzināto ūdens un kanalizācijas maksas tarifu. 

 

2. Saistošo noteikumu “Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Alojas novadā” iespējamie grozījumi 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē, ka ir saņemts e-pasts no I. Možvillo, kurā I. Možvillo jautā kādēļ pašreiz 

uzņēmumi un mājamatnieki nevar tirgoties tirdzniecības vietā Alojā, Rīgas ielā 2A. S. Stūre skaidro, 

ka ir Alojas novada domes Saistošie noteikumi Nr. 13 Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības 

nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Alojas novadā, kuri paredz kādas tirdzniecības vietas ir 

Alojas novadā un to noteikumus. Lai uzņēmumi un mājamatnieki varētu tirgoties tirdzniecības vietā 

Alojā, Rīgas ielā 2A ir nepieciešams papildināt Saistošos noteikumus Nr. 13, kā rezultātā tirgošanās 

šajā vietā tiks atļauta. S. Stūre informē, ka šajā tirdzniecības vietā tiks ierobežots preču grupas klāsts 

un tirgošanās forma. I. Možvillo informē, ka projektam “Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā” tika 

pievienota Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes Atbalsta vēstule. V. Bārda informē, ka 
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Alojas novada domē ir saņemts 1 iesniegums no mājamatnieka par vēlmi tirgoties tirdzniecības vietā  

Alojā, Rīgas ielā 2A. S. Stūre informē par Atbalsta vēstules saturu. I. Karlsone informē, ka Saistošie 

noteikumi Nr. 13 tiks grozīti Alojas novada domes augusta sēdē. V. Bārda jautā, kādi būtu ieteikumi 

Saistošo noteikumu Nr. 13 papildināšanā. I. Karlsone ierosina ierobežot vietu skaitu un izveidot tirgus 

laukum plānojumu šajā tirdzniecības vietā. S. Stūre ierosina noteikt maksimālo vienas vietas 

kvadratūru, kas būtu garumā līdz 2 metriem. V. Bārda ierosina, ka vienas vietas kvadratūru speciāli 

saskaņojot ar Alojas novada domi nepieciešamības gadījumā būtu iespējams palielināt. 

 

3. “Alojas novada uzņēmēju diena” nolikuma iespējamo izmaiņu apspriešana 

Ziņo S. Stūre 

V. Ķikute ierosina mainīt “Alojas novada uzņēmēju gada balva” noteikumus. V. Ķikute 

iesaka, ka “Uzņēmēju gada balvu” katrā nominācijā varētu saņemt tikai viens uzņēmums, nevis viens 

uzņēmums var saņemt balvas vairākās nominācijās, kā arī uzņēmums kurš ir saņēmis balvu vienā 

Uzņēmēju dienā nākošo balvu var saņemt tikai pēc 4 gadiem. Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

locekļi nepiekrīt nevienam no V. Ķikutes ierosinājumiem. V. Ķikute ir neapmierināta, ka viens 

uzņēmums “Alojas novada uzņēmēju gada balva 2019” ir saņēmis 3 apbalvojumus. Tiek izvērsta 

diskusija par apbalvošanas nominācijām un kritērijiem. V. Bārda ierosina “Alojas novada uzņēmēju 

dienu” organizēt rudenī, piemēram, novembrī, lai nomināciju izvērtēšanā varētu iegūt oficiālos datus. 

Kā arī V. Bārda ierosina katrā nominācijā apbalvot labākos 3 uzņēmumus. A. Bondars ierosina veidot 

vienu nomināciju, ko iesaka tikai Alojas novada iedzīvotāji. U. Rumba piekrīt V. Bārdas 

ierosinājumam, ka  “Alojas novada uzņēmēju dienu” vajadzētu organizēt rudenī, lai varētu precīzi 

izvērtēt “Alojas novada Uzņēmēju gada balva” nominantus. V. Ķikute ierosina rūpīgāk pārskatīt 

nominācijas un to kritērijus. S. Stūre ierosina, ka Uzņēmēju konsultatīvajai padomei būtu 

nepieciešams izvirzīt pretendentus nominācijām. A. Bondars ierosina katru mēnesi izdevumā “Alojas 

novada vēstis” varētu ielikt intervijas rakstu par vienu Alojas novada uzņēmumu, tādejādi vairāk 

izzinot un popularizējot Alojas novada uzņēmumus. V. Ķikute ierosina nominācijās vērtēt tikai tajās 

kategorijās kuru dati ir publicēti VID mājas lapā un izveidot vienu iedzīvotāju izvirzīto balvu. A. 

Bondars ierosina, ka uzņēmumus uz nominācijām varētu izvirzīt, gan uzņēmēju konsultatīvā padome, 

gan iedzīvotāji, gan ņemot vērā oficiālos datus. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Pārskatīt “Alojas novada uzņēmēju gada balva” nominācijas un to vērtēšanas kritērijus. 

 

4. Ziedošanas kārtība Alojas novadā  

Ziņo A. Bondars 

 

A.Bondars informē, ka neviens nav iesūtījis iespējamās izmaiņas ziedošanas kārtības 

dokumentācija. I. Možvillo iesaka iesniegumā pievienot aili par uzņēmuma/ biedrības nosaukumu vai 

privātpersonas vārdu, uzvārdu. A. Bondars skaidro ziedošanas pieprasījuma izmaksu tāmes ideju. V. 

Ķikute jautā par ziedošanas kārtību. S. Stūre ierosina uzrunāt uzņēmējus un informēt par ziedošanas 

kārtību Alojas novadā, kā rezultātā varētu noskaidrot kuri uzņēmumi vispār būt gatavi ziedot un 

turpmāk Uzņēmēju konsultatīvā padome varētu sadarboties ar šiem uzņēmumiem. A. Bondars min, 

ka padome varētu būt koordinators. V. Ķikute ierosina veidot ziedojuma fondu, kurā uzņēmumi 

saziedo naudu un uzsaukumus, kuros var iesniegt ziedošanas pieteikumus. Padomes locekļi nepiekrīt 

šādam risinājumam. Tiek izvērsta diskusija par “Sirds skolotājs” ikgadējo apbalvošanu. A. Bondars 

ierosina pārskatīt Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes protokolu jautājums par “Sirds 
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skolotāju” apbalvošanu. A. Bondars informē, ka viņš ir sagatavojis ziedotāja saņēmēja atskaiti, kura 

tiks izsūtīta pārskatīšanai Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Turpināt pilnveidot ziedošanas kārtības noteikumus un dokumentāciju. 

2. Pārskatīt Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes protokolu jautājums par “Sirds 

skolotāju” apbalvošanu. 

 

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

Ziņo S. Stūre 

 

S. Stūre informē, ka “Alojas novadā Labi darīts!” logo integrēšana portālā 

https://www.latvijaradits.lv/ pašreiz notiek, kā arī portālā ir ievietota informācija par Alojas novada 

Uzņēmējdarbības atbalsta centru- bibliotēku SALU. Kā arī S. Stūre aicina uzņēmumus iesūtīt 

informāciju par uzņēmumiem, lai varētu pilnveidot informāciju portālā latvijaradits.lv par Alojas 

novadu.   

 

6. “Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkurss” 

Ziņo S. Stūre 

 S. Stūre informē, ka 2019.gada 27. jūnija Alojas novada domes sēdē tika apstiprināts nolikums 

“Alojas novada prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkurss” ar lēmumu Nr.235 (protokols 

Nr.13 11#), kā arī tika pieņemts lēmums Nr.236 (protokols Nr.13 12#) Par Alojas novada 

prezentācijas materiālu piedāvājuma ideju konkursu īstenošanu 2019.gadā. Kā arī S. Stūre informē, 

ka tuvāko dienu laikā tiks izsludināta pieteikšanās konkursam un par pašreizējo projekta norisi. V. 

Ķikute ierosina uzrunāt iepriekšējā gada konkursa dalībniekus. S. Stūre un padomes locekļi piekrīt 

V. Ķikutes ierosinājumam. S. Stūre stāsta par problēmām iepriekš rīkotajā konkursā. V. Bārda 

ierosina pie stenda izvietot informāciju par Alojas novadu un Alojas novada uzņēmumiem. S. Stūre 

informē par potenciālajām tirdzniecības vietām kur varētu tikt izvietoti stendi ar prezentācijas 

materiāliem. 

7. Citi jautājumi: 

 

 S. Stūre informē, ka ir izsludināts konkurss “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai 

Alojas novadā”, pieteikšanās konkursam notiks līdz 31.07.2019. 

 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka 

nākamā sapulce notiks 13. augustā plkst. 16:00 Ungurpilī, Liepu ielā 3 (Alojas novada 

Uzņēmējdarbības atbalsta cents-bibliotēka SALA). 

 

Sēde slēgta plkst. 18.50 

 

Sēdi vadīja:      Viola Ķikute 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 

https://www.latvijaradits.lv/

