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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 21.augustā                     PROTOKOLS         Nr. 7/2019 
 

 Alojā 
Darba kārtība: 

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

domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

2. “Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes” 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 novada uzņēmēju kopsapulce; 

5. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

  

Sēdi protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sēdē piedalās:  

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 

 Ilze Caune, SIA “Aloja Starkelsen”; 

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors. 

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

2. Domes pārstāvji: 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: nav. 

4. Citi interesenti: nav. 

Sēdē nepiedalās:  

 Normunds Minalto, z/s “Sunīši”; 

 Jolanta Apiņa, SIA “JVA Baltic”; 

 Inga Možvillo, SIA “Saldo I.M.”; 

 Māris Siktārs, SIA “Draugu dārzs”; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”; 

 Uldis Rumba, ZS “Teterīši”. 

 

Saskaņā ar Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma 4.12. 

punktu, kurā teikts “Padomes sēde var notikt un tā ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 5 (pieci) 
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Padomes locekļi- 1 no pašvaldība puses, 4 no uzņēmēju puses.”. Pamatojoties uz iepriekš minētā 

nolikuma 4.12. punktu Uzņēmēju konsultatīvā padomes sēde, kura sasaukta atkārtoti nenotika. Uz 

sēdi bija ieradušies 2 padomes locekļi no uzņēmēju puses un 2 padomes locekļi no pašvaldības puses, 

līdz ar to netika nodrošināts Padomes locekļu kvorums. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde pirmreizēji tika sasaukta 13.08.2019 plkst. 16.00 Alojas 

novada Uzņēmējdarbības atbalsta centā- bibliotēkā “SALA”, taču pirms sēdes, iepriekšējā dienā daļa 

padomes locekļi darīja zināmu, ka neieradīsies uz sēdi, tāpēc netiktu nodrošināts padomes locekļu 

kvorums, līdz ar to šī sēde nenotika. Ievērojot Alojas novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes nolikuma 4.13. punktu, kurā teikts “Ja uz padomes sēdi neierodas Padomes locekļu 

kvorums, Padomes priekšsēdētājs sasauc atkārtotu Padomes sēdi, ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā 

pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu padomes sēdi arī neierodas Padomes locekļu kvorums, Padomes 

priekšsēdētājs organizē jaunas padomes ievēlēšanu.”. Balstoties uz iepriekš minētā nolikuma 4.13. 

punktu tiek organizēta Uzņēmēju kopsapulce, kurā tiks organizēta jaunas padomes ievēlēšana. 

Uzņēmēju kopsapulci paredzēts organizēt 2019.gada 19.septembrī plkst. 18.00 Alojas novada 

Uzņēmējdarbības atbalsta centā- bibliotēkā “SALA”. 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


