ALOJAS NOVADA

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
2019.gada 14.novembrī

PROTOKOLS

Nr. 9/2019

Alojā
Sēdes sākums plkst. 17.40
Darba kārtība:
1. Aktualitātes uzņēmēju vidū;
2. Par sadarbību ar skolu;
3. Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes izvirzīto mērķu veicamajiem uzdevumiem;
4. Par Alojas novada domes iepirkumu konkursu organizēšanu - Alojas novada domes
izpilddirektors Māris Beļaunieks;
5. Citi jautājumi:
 Nākamās sēdes laiks un vieta.
Sēdi vada:
Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"
Sēdi protokolē:
Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste
Sēdē piedalās:
1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi:
 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";
 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv";
 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen";
 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja;
 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi";
 Irita Neripa, SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi"";
 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs";
 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi";
 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo".
2. Domes pārstāvji:
 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors;
 Gunita Meļķe-Kažoka, Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste;
 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste.
3. Uzaicinātās personas:
 Monta Meldere, Alojas novada domes jaunatnes lietu speciāliste
4. Citi interesenti:
 Baiba Siktāre, SIA “Mieriņš”;
 Ilgonis Līvs, SIA “Elkoms I”.
Sēde tiek ierakstīta audioformātā.
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Pirms sēdes sākuma A.Līvs, lūdz samainīt darba kārības jautājumu izskatīšanas secību, mainot
pirmo un otro jautājumu ar vietām.
1.

Par sadarbību ar skolu

I. Veinberga ierosina apzināt katram uzņēmējam tās vakances jeb profesijas, kurās uzņēmējiem
ir un būs nepieciešami darbinieki. Pēc tam būtu nepieciešams informēt un ieinteresēt skolēnus veidot
karjeru šajās profesijās, ar domu, ka jaunieši paliks vai atgriezīsies Alojas novadā un strādās šajās
profesijās.
M. Meldere informē uzņēmējus, ka ir sagatavots jaunatnes politikas plānošanas dokuments,
kurā ir arī uzņēmējdarbības sadaļa. Šajā sadaļā ir plānots, ka tiks organizēta karjeras nedēļa Alojas
novadā kopā ar Ēnu dienu. Šajā aktivitātē uzņēmēji varētu piedāvāt ēnošanas vakances. Kā arī
uzņēmēji varētu doties uz skolām un stāstīt skolēniem par profesijām. Otrkārt, būtu nepieciešams
veidot tikšanās ar uzņēmējiem jeb atvērtās durvju dienas pie uzņēmumiem. Treškārt būtu
nepieciešams organizēt darba vidē balstītas mācības, kuru ietvaros jaunieši apgūtu mācību vielu
dodoties uz uzņēmumiem. Ceturtkārt būtu nepieciešams apkopot un piedāvāt prakses vietas
jauniešiem.
I. Ozola ierosina, ka, lai organizētu darba vidē balstītas mācības, būtu nepieciešams iesaistīt
skolas pārstāvjus, kuri palīdzētu vaidot aktivitātes programmu.
V. Bārda ierosina piesaistīt karjeras speciālistu un organizēt arī iepazīšanās ekskursiju pie
uzņēmējiem. U. Mežulis piebilst, ka ekskursijām ir jābūt interesantām. A. Līvs ierosina vispirms
iepazīt pašiem sevi.
I. Caune ierosina pašiem apkopot profesijas, kuras uzņēmēji ir gatavi piedāvāt jauniešiem. A.
Līvs ierosina, ka par profesijām uzņēmēji skolās varētu stāstīt arī ārpus karjeras nedēļas.
I. Neripa iesaka padomāt arī par organizatorisko pusi, piemēram, par to kurš maksās par skolēnu
transportu. Izvēršas diskusija par darba vidē balstīto mācību biežumu, rezultātā padomes locekļi
nonāk pie secinājumu, ka tas varētu būt piemēram, 1 reizi gadā.
I. Caune ierosina uz nākošo sēdi sagatavot savus piedāvājums. M. Meldere iesaka gatavo
piedāvājumu nosūtīt skolām, lai iepazīstas un tad skolu pārstāvjus aicināt uz sapulci. Tiek izvēsta
diskusija par karjeras un projektu nedēļu. E. Eglītis un S. Stūre ierosina vispirms koncentrēties uz
Ēnu dienu.
A. Līvs ierosina uzņēmējiem doties uz skolu vadīt stundas skolēniem pa konkrētām tēmām, kas
ir saistītas ar uzņēmējdarbību.
M. Beļaunieks ierosina piedāvājumam par profesijām pievienot uzskates materiālus, piemēram,
video rullīšus, lai ieinteresētu skolēnus.
V. Bārda ierosina piesaistīt brīvprātīgos, lai filmētu aktivitātes un izveidotu video rullīti.
A. Līvs ierosina tikties biežāk, lai rastu risinājumus šīm idejām, piemēram, divas reizes mēnesī.
S. Stūre ierosina veidot darba grupas, lai darbs būtu koncentrētāks. Pārējie piekrīt. Kā arī darba grupai
nepieciešams piesaistīt izglītības speciālistu.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI:
1. Sagatavot katram savu piedāvājumu par uzņēmumu profesijām.
2. Izveidot darba grupu un noorganizēt darba grupas tikšanos ar izglītības speciālistu līdz
12.decembrim.
2.

Aktualitātes uzņēmēju vidū

A. Līvs ierosina veidot trīs darba grupas. Pirmā būtu grupa kurā uzņēmēji savā starpā iepazīstas,
otrā būtu par sadarbību ar skolu, trešā- par nekustamajiem īpašumiem.
Tiek izvērsta diskusija par grupu veidošanos, diskusijas laikā padomes locekļi nonāk pie
secinājuma, ka nepieciešams veidot divas darba grupas- par sadarbību ar skolu un par nekustamajiem
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īpašumiem. Savukārt iepazīšanās ar uzņēmējiem savā starpā varētu notikt Uzņēmēju konsultatīvās
padomes sēdēs.
V. Bārda ierosina paskatīties datus no aptaujām par uzņēmējdarbību, kādas specialitātes ir
brīvas, kādas tiek plānotas nākotnē, kādas ir pašlaik u.tt.
Izveidojas kopīgs ierosinājums sadalīties pa darba grupām, kā rezultātā tiek secināts, ka darba
grupas noformēsies, kad tiks noteikti darba grupu tikšanās laiki. Visi klātesošie izvirza darba grupas
vadītājus. Darba grupas par sadarbību ar skolu vadītāja būs Ilze Ozola. Darba grupas par
nekustamajiem īpašumiem vadītāja būs Inese Veinberga.
Izvēršas diskusijas par Alojas novada uzņēmēju un viņu radīto produktu un pakalpojumu
apzināšanu. S. Stūre ierosina iedalīt, katram padomes loceklim konkrētus uzņēmējus, kurus būtu
nepieciešams apzināt un uzturēt turpmākus kontaktus. Kā arī S. Stūre lūdz palīdzēt ar uzņēmumu
kontaktinformācijas iegūšanu.
I. Ozola ierosina veidot plakātus, lai iesaistītu arī Alojas novada iedzīvotājus. Pārējie padomes
locekļi nepiekrīt.
V. Bārda ierosina izveidot Uzņēmēju konsultatīvās padomes facebook.com lapu, kurā padome
varētu ievietot nepieciešamo informāciju.
Uzņēmēju konsultatīvās padome NOLEMJ:
1. Darba grupas par sadarbību ar skolu vadītāja ir Ilze Ozola.
2. Darba grupas par nekustamajiem īpašumiem vadītāja ir Inese Veinberga.
3.

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes izvirzīto mērķu veicamajiem uzdevumiem

Viens no mērķiem ir apzināt pieejamos nekustamos īpašumus. I. Ozola ierosina izveidot
facebook.com lapu, kurā tiktu publicēti īpašumi kuri tiek pārdoti vai izīrēti, līdzīgi kā to dara
Smiltenes novads. V. Bārda ierosina iesaistīt arī atbildīgas institūcijas, lai īpašnieki saprastu, ka
nepieciešams uzturēt un sakārtot savus nekustamos īpašumus. V. Bārda ierosina veidot darba grupu,
kura apzinās brīvos īpašumus un publicēs konkrētus piedāvājumus.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI:
1. Izveidot darba grupu un noorganizēt darba grupas tikšanos līdz 12.decembrim.
4.

Par Alojas novada domes iepirkumu konkursu organizēšanu
Ziņo M. Beļaunieks

M. Beļaunieks informē, ka pašreiz ir aktuāli 3 iepirkumi. Pirmais ir pandusa projektēšana
Puikulē, otrais- kapsētu apsaimniekošana, trešais- informatīvā izdevuma “Alojas novada vēstis”
iepirkums. Ja ir kādi priekšlikumi, ko varētu uzlabot iepirkumu konkursu dokumentācijās, tos var
iesniegt Alojas novada domē, taču tādā gadījumā konkrētais uzņēmums nedrīkstēs piedalīties
konkrētajā iepirkumu konkursā.
5. Citi jautājumi:


Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki nolemj, ka
nākamā sapulce notiks 12. decembrī plkst. 17:30, Okera cehs, Staiceles pag., (SIA “Draugu
dārzs”).
Sēde slēgta plkst. 19.30
Sēdi vadīja:

Andris Līvs

Sēdi protokolēja:

Sabīne Stūre
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