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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 8.oktobrī                      PROTOKOLS         Nr. 8/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 16:15 

Darba kārtība: 

1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētaja un priekšsēdētāja vietnieka 

vēlēšanas; 

2. Par lauksaimniecības zemju atsavināšanu- Alojas novada domes izpilddirektors Māris 

Beļaunieks; 

3. Pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste 

Sabīne Stūre; 

4. Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nākotnes plāni un vīzijas; 

5. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

Sēdi vada:  Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen" 

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: 

 Nav. 

4. Citi interesenti: 

 Linda Neļķe, ZS “Klētnieki”. 
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Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētaja un priekšsēdētāja 

vietnieka vēlēšanas  

S. Stūre lūdz izvirzīt kandidātus priekšsēdētāja amatam. I. Veinberga izvirza I. Cauni, taču 

I.Caune atsakās. I. Veinberga izvirza E. Eglīti, tomēr arī viņš atsakās no šī amata. U. Mežulis vēl 

joprojām pieturas pie I. Caunes kandidatūras uz priekšsēdētāja amatu. I. Ozola izvirza I. Cauni, kā 

priekšsēdētāja vietnieci un A. Līvu, kā priekšsēdētāju, pārējie piekrīt šādām kandidatūrām. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatam uz balsošanu tiek izvirzīts viens 

kandidāts: A.Līvs.  

 Atklāti balsojot: PAR - 10 padomes locekļi (E.Eglītis, I.Caune, I.Ozola, I.Veinberga, I.Neripa, 

M.Siktārs, T.Prokopovičs, U.Mežulis, M.Beļaunieks, G.Meķļe-Kažoka) , PRET - 0 padomes locekļi, 

ATTURAS – 1 padomes loceklis (A.Līvs). Kā rezultātā par Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

priekšsēdētāju kļūst Andris Līvs (SIA "ELKOMS I"). 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam uz balsošanu tiek izvirzīts 

viens kandidāts: I.Caune. 

 Atklāti balsojot: PAR - 10 padomes locekļi (A.Līvs, E.Eglītis, I.Ozola, I.Veinberga, I.Neripa, 

M.Siktārs, T.Prokopovičs, U.Mežulis, M.Beļaunieks, G.Meķļe-Kažoka) , PRET - 0 padomes locekļi, 

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

priekšsēdētāja vietnieci kļūst Ilze Caune (SIA "Aloja - Starkelsen"). 

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir Andris Līvs (SIA "ELKOMS I"). 

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece ir Ilze Caune (SIA “Aloja – 

Starkelsen”). 

 

2. Par lauksaimniecības zemju atsavināšanu 

Ziņo M. Beļaunieks 

 

M. Beļaunieks informē, ka 7.oktobra deputātu sanāksmē par 2020.gada Alojas novada domes 

budžeta veidošanu, tika runāts par Alojas Ausekļa vidusskolas rekonstrukcijas projektu. Lai īstenotu 

projektu valsts kasē netika saņemts aizņēmums, kurš pilnībā nosedz projekta izmaksas. Projektam 

nepieciešams arī pašvaldības finansējums. Aptuvenā projekta kopsumma ir 1,7 miljoni eiro no kuriem 

22% ir pašvaldības finansējums, kas ir aptuveni 400 tūkstoši eiro, priekš Alojas novada domes tā ir 

liela summa. Tāpēc tika pārdomāts, kur iegūt papildus naudas līdzekļus un kā tos plānot budžetā. 

Šoreiz risinājums papildus finanšu līdzekļu iegūšanai varētu būt lauksaimniecības zemju 

atsavināšana. Lauksaimniecības zemes tiktu pārdotas izsolēs, kurās varētu piedalīties arī zemju 

nomnieki.  

M. Beļaunieks lūdz uzņēmējiem izteikt savu viedokli par šo risinājumu. U. Mežulis jautā par 

atsavināšanas procesa ilgumu. G. Meļķe-Kažoka atbild, ka tie varētu būt aptuveni 5 līdz 6 mēneši. I. 

Veinberga jautā cik tiek saņemts no nomas. G. Meļķe-Kažoka atbild, ka no nomas tiek saņemti 50 

eiro par hektāru gadā. I. Caune jautā vai atsavinot tiks iegūti nepieciešamie 400 tūkstoši. G. Meļķe-

Kažoka atbild, ka nē, jo daudzas lauksaimniecības zemes tiek iznomātas, bet tā varētu būt daļa no 

summas. E. Eglītis jautā cik hektāru ir plānots pārdot. G. Meļķe-Kažoka atbild, ka pašreiz tie varētu 

6 zemes gabali, katrs 10 hektāri, kuriem beigsies nomas līgums. M. Beļaunieks papildina, ka deputātu 

viedoklis ir, ka varētu pārdot aizaugušos zemes gabalus un par zemes gabaliem, kas pašreiz tiek 

apstrādāti varētu lemt Uzņēmēju konsultatīvā padome. A. Līvs jautā kāds būtu zemnieku ieguvums 
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šajā gadījumā. M. Beļaunieks atbild, ka šajā gadījumā zemniekiem pastāv risks, ka viņiem, kā 

nomniekiem nepietiek resursu, lai atsavinātu šos zemes gabalus, kā arī izsolē viņi var zaudēt. M. 

Siktārs jautā vai nomniekus var kaut kādā veidā pasargāt atsavināšanas procesā. G. Meļķe-Kažoka 

atbild, ka atsavināšanas procesā nomniekus pasargāt nevar. M. Siktārs jautā vai nevar ļaut pircējiem 

veikt maksājumu pa daļām gada laikā. M. Beļaunieks atbild, ka pašvaldības dažreiz pieļauj dalītos 

maksājumus, tomēr tur arī ir zināmi riski. M. Siktārs ierosina, ka būtu nepieciešams individuāli vest 

sarunas ar katru nomnieku par zemes atsavināšanas iespējām. G. Meļķe-Kažoka jautā T. 

Prokopovičam, kādas viņam būtu iespējas atsavināt zemes gabalu. T. Prokopovičs atbild, ka zemi 

iegādāties uz reiz būtu diez gan sarežģīti, ja maksājumus varētu veikt pa daļām, tad to būtu vienkāršāk 

izdarīt.  

M. Beļaunieks apkopo visus izteiktos priekšlikumus, kā rezultātā nonāk pie secinājuma, ka arī 

uzņēmēji domā tā pat, kā deputāti, ka nepieciešams pārdot zemes, kuras ir aizaugušas, taču zemes, 

kuras tiek iznomātas paliek nomāšanai. I. Ozola vēl iesaka izsolīt zemes par mazākām platībām, lai 

lielie zemnieki nebūtu ieinteresēti. M. Beļaunieks skaidro, ka šādam risinājumam būtu nepieciešami 

papildus līdzekļi, lai sadalītu zemes gabalus. T. Prokopovičs komentē, ka zemnieki laukus jau ir 

iekopuši, tāpēc lauku zaudēšana būtu ļoti sāpīga. E. Eglītis ierosina aprunāties ar nomniekiem par 

zemju atsavināšanu, varbūt kāds ir gatavs iegādāties. G. Meļķe-Kažoka komentē, ka tā pat tiktu 

organizēta izsole, kurā var piedalīties arī citi pretendenti, kuri varētu arī pārsolīt cenu, līdz ar to 

iepriekšējais nomnieks zaudē zemes gabalu. M. Beļaunieks komentē, ka būtu nepieciešams 

apjautāties zemniekiem, kuri nomā, vai viņi nevēlas atsavināt zemes gabalus, pēc viņu piekrišanas 

uzsākt atsavināšanas procesu. Tiek izvērsta diskusija par pārdodamo platību cenu. 

M. Beļaunieks vēlreiz apkopo visus izteiktos priekšlikumus, kā rezultātā nonāk pie secinājuma, 

ka uzņēmēju konsultatīvās padomes piekrīt, ka varētu pārdot zemes platības, kuras ir aizaugušas. 

Taču par pārējiem zemes gabaliem, kuri pašlaik tiek nomāti, būtu nepieciešams apjautāties 

nomniekiem par viņu iespēju atsavināt zemes gabalus. Ja atbilde tiek sniegta pozitīva, tad zemes 

gabalus varētu izsolīt 

I. Ozola jautā par purvu izsoli Alojas novadā. M. Beļaunieks atbild, ka viņa prāt nav apzinātas 

brīvās purva platības, kā arī purvu izsolīšana un kūdras ieguve būtu sarežģīts process. I. Ozola iesaka 

mēģināt izmantot šādu opciju, lai iegūtu papildus līdzekļus, protams darot to pareizi un likumiski. 

 

3. Pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem 

Ziņo S. Stūre 

S. Stūre informē klātesošos, ka šis jautājums jau tika apspriests ar iepriekšējo Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes sastāvu un tika nolemts, ka pieredzes apmaiņas brauciens tiks organizēts uz 

Beverīnas novadu, novembra mēnesī. S. Stūre arī izklāsta potenciālos pieturas punktus, tie varētu būt 

Brenguļu alus darītava, SIA “R Chocolate”, Trikātas pienotava, Beverīnas novada dome, koka 

skulptūru parks “Beverīnas labirinti”. S. Stūre lūdz uzņēmējiem izteikt savu viedokli par pieredzes 

apmaiņas braucienu. Padomes locekļi vienprātīgi piekrīt maršrutam un izvirza divus potenciālos 

pieredzes apmaiņas brauciena datumus: 25.10.2019. un 8.11.2019. 

 

4. Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nākotnes plāni un vīzijas 

 

S. Stūre lūdz uzņēmējiem izvērst diskusiju savā starpā par turpmāko padomes darba 

organizēšanu. I. Caune iesaka katram padomāt par darbības principu padomē, ko dara padomes sēdes 

un kāds ir kopējais padomes mērķis, kuru kopīgi gribētu panākt.  

A. Līvs stāsta savu pieredzi, ka viņš katru nedēļu 7.00 no rīta ar citiem uzņēmējiem tiekas 

Siguldā grupas BNI (Business Networking International) ietvaros. Grupā šobrīd ir 36 biedri. Tikšanās 
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reizēs katrs 30 sekundēs prezentē to, ko katrs uzņēmējs dara, pēc prezentācijām notiek tīklošanās jeb 

kontaktu apmaiņa, kura nepieciešama, lai uzņēmēji varētu izveidot kontaktus ar sev nepieciešamajiem 

cilvēkiem, tādejādi risinot sev aktuālās problēmas un apmierinot savas vajadzības. A. Līvs iesaka 

ieviest kaut ko līdzīgu arī Alojas novadā. A. Līvs stāsta, ka Latvijā šādas grupas pašreiz ir 5, taču 

pasaulē tādas ir 75 citās valstīs. Pārējie piekrīt, ka šāda ideja būtu laba un to varētu īstenot arī Alojas 

novadā. 

I. Veinberga ierosina izveidot video rullīti par Alojas novada uzņēmējiem, lai cilvēki, kuri nav 

saistīti ar uzņēmējdarbības vidi Alojas novadā, saprastu, kas šeit notiek. S. Stūre stāsta par pieredzi, 

kad tika filmēti video rullīši “Alojas novada Uzņēmēju dienas 2019” ietvaros, to esot darījuši 

brīvprātīgie jaunieši. I. Veinberga domā, ka arī šo video rullīti varētu veidot brīvprātīgie jaunieši.  

Vēl I. Veinbeirga ierosina veidot kādu apkopojumu par novadā nepieciešamajām profesijām, 

vakancēm un prakses vietām, lai jaunieši zinātu kādas profesijas novadā ir nepieciešamas, līdz ar to 

jaunieši varētu specializēties šajās jomās un strādāt Alojas novadā. I. Ozola iesaka vidusskolēniem 

organizēt apmācības, piemēram 1 gadu, kā rezultātā jaunietis iegūtu sertifikātu par kādu profesionālu 

iemaņu apguvi. Šādā veidā jaunieši būtu informēti par karjeras iespējām novadā un tas veicinātu viņu 

atgriešanos novadā. 

I. Vienbergas prāt Alojas novadā ļoti nepieciešams ir dzīvojamais fonds. Būtu nepieciešams 

apzināt kādas ir brīvās dzīves vietas Alojas novadā un tās publiskot, tādejādi varētu piesaistīti 

iedzīvotājus Alojas novadam. I. Ozola stāsta pieredzi no Smiltenes novada. Smiltenes novadam ir 

facebook.com lapa “cilvēks meklē mājokli”, kurā tiek publicēta informācija par esošajām brīvajām 

dzīves vietām. G. Meļķe-Kažoka piebilst, ka pamestie mājokļi pamatā pieder privātpersonām nevis 

pašvaldībai, kā arī pašvaldībai nav tik liels juridiskais spēks, lai risinātu privātpersonu pamesto 

mājokļu jautājumus. 

I. Veinberga ierosina, skolās projektu nedēļas ietvaros, jaunieši varētu pastāstīt par tām 

profesijām, kurās viņi zin, ka Alojas novadā ir nepieciešami darbinieki un kuras ir tās profesijas kurās 

varētu mācīties, lai nākotnē strādātu Alojas novadā. 

U. Mežulis jautā caur kādiem kanāliem var veidot kontaktus ar ārzemju latviešiem. S. Stūre 

saka, ka viens veids kā viņus var sasniegt ir caur reimgrācijas dienestu. I. Caune stāsta, ka Londonā 

un Glāzgovā ir latviešu biedrības, kurām ir facebook.com lapas, caur kurām var komunicēt ar ārzemju 

latviešiem. I. Veinberga iesaka izveidot video rullīti ar konkrētu piedāvājumu, lai aicinātu cilvēkus 

dzīvot Alojas novadā. I. Caune iesaka veidot šo piedāvājumu ļoti konkrētu ar darba vietas algu, bērnu 

dārza rindu garumu, kontaktinformāciju u.tt. I. Ozola ierosina, ka vispirms būtu nepieciešams 

piesaistīt cilvēkus, kuri atrodas tepat netālu. Savukārt M. Beļaunieks ierosina atgūt bijušos Alojas 

novada iedzīvotājus. Tiek izvērsta diskusija par to, ka ļoti efektīvs komunikācijas līdzeklis ir “no 

mutes mutē”, kā arī tiek secināts, ka pašai padomei būtu jāstāsta par iespējām un pozitīvo pieredzi 

Alojas novadā. 

I. Ozola ierosina, ka skolās būtu nepieciešams stāstīt par profesijām, kuras ir Alojas novadā, 

tādejādi ieinteresējot skolēnus par esošajām profesijām. Kā arī skolēniem būtu iespēja uzzināt par 

tādām profesijām, kuras viņi pat nezin. 

Kopumā padome ir izvirzījusi šādus mērķus:  

1. Organizēt tīklošanās pasākumus Alojas novada uzņēmējiem līdzīgi kā to dara grupā BNI; 

2. Veidot video rullīti/šus par Alojas novada uzņēmējiem un Alojas novada piedāvājumu; 

3. Veidot apkopojumu par Alojas novadā nepieciešamajām profesijām, vakancēm un prakses 

vietām; 

4. Organizēt profesionālās ievirzes apmācības vidusskolēniem; 

5. Apzināt esošo dzīvojamo fondu Alojas novadā; 

6. Veicināt jaunu iedzīvotāju piesaisti un esošo iedzīvotāju noturēšanu Alojas novadā; 
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Uzņēmēju konsultatīvās padomes UZDEVUMI: 

1. Uz nākošo sēdi sagatavot un prezentēt uzdevumus, kurus būtu jāveic, lai īstenotu padomes 

izvirzītos mērķus. 

 

5. Citi jautājumi: 

 

 A. Līvs ierosina tikties reizi vai divas reizes nedēļā. Padomes locekļi piekrīt, ka sapulces varētu 

organizēt divas reizes nedēļā. U. Mežulis ierosina, ka padomes sēdes varētu notikt ceturtdienās 

ap plkst. 18.00. Padomes locekļi, nolemj, ka padomes sēdes varētu notikt ceturtdienās plkst. 

17.30. 

 E. Eglītis ierosina, ka turpmāk būt nepieciešams domes pārstāvjiem informēt uzņēmējus 

padomes sēdēs par aktuālo saistībā ar uzņēmējdarbību. 

 A. Līvs ierosina iesaistīt uzņēmējus, lai izveidotu vai labotu iepirkumu specifikāciju. Tādejādi 

iepirkumu specifikācijas būtu korekti izstrādātas, līdz ar to arī rezultāts būtu labāks. M. 

Beļaunieks stāsta, ka tādejādi uzņēmēji, kuri iesaistītos specifikācijas izveidē, paši nevarētu 

piedalīties iepirkumu konkursos. 

 A. Līvs ierosina 1/3 daļu no padomes laika veltīt Alojas novada domes darbam, kas saistīts ar 

uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. 

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

nākamā sapulce notiks 14.novembrī plkst. 17:30 Ungurpilī, Liepu ielā 3 (Alojas novada 

Uzņēmējdarbības atbalsta cents-bibliotēka SALA). 

 

Sēde slēgta plkst. 18.15. 

 

Sēdi vadīja:      Ilze Caune 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


