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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2019.gada 12.decembrī                    PROTOKOLS         Nr. 10/2019 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 18.20 

Darba kārtība: 

1. Aktualitātes uzņēmēju vidū - Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";  

2. Uzņēmēju sadarbība ar skolām “Ēnu diena 2020” ietvaros - Ilze Ozola, Saimnieciskās 

darbības veicēja; 

3. Par nekustamajiem īpašumiem - Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

4. 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; 

 Irita Neripa, SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi""; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi". 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: nav. 

4. Citi interesenti: 

 Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 

 Māris Miezītis, SIA “Miks D”. 

Sēdē nepiedalās:  

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo"; 

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors; 

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

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 
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1. Aktualitātes uzņēmēju vidū 

Ziņo A. Līvs 

 

A.Līvs aicina visus klātesošos katram izstāstīt ar ko nodarbojas, kādi ir aktuālie projekti. Katrs 

sēdes dalībnieks izklāsta savu aktuālo informāciju. Tiek izvērsta savstarpēja dalībnieku diskusija par 

aktualitātēm. 

 

2. Uzņēmēju sadarbība ar skolām “Ēnu diena 2020” ietvaros 

Ziņo I. Ozola 

 

A.Līvs uzsver, ka ir sākusies veiksmīga sadarbība ar skolām. Kā arī A. Līvs aicina uzņēmējiem 

vairāk integrēties pašiem skolās aicinot skolēnus pie sevis un pašiem dodoties uz skolām. I. Ozola 

informē, ka vispirms sadarbība ar skolām tiks sākta ar projektu dienām, tad sekos “Ēnu diena 2020”. 

Projektu dienām ir izveidota veidlapa, kā arī ir sadalīti uzņēmumi, katram darba grupas dalībniekam, 

kurus nepieciešams apzināt un informēt par projektu dienām. Ir noteikti datumi, kad skolēni prezentēs 

savu sagatavoto informāciju par uzņēmumi. Prezentācijas klausīties ir aicināti arī uzņēmēji. “Ēnu 

diena 2020” notiks 12.februārī, kurā jāaicina uzņēmumus pieteikt savas vakances, kā arī jāaicina 

skolēnus pieteikties vakancēm. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Turpināt sadarbību ar skolām, pašlaik organizējot un piedaloties projektu dienās, kā arī 

aktualizējot “Ēnu dienu 2020”. 

 

3. Par nekustamajiem īpašumiem 

Ziņo I. Veinberga 

 

A.Līvs informē, ka I. Veinberga attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz sēdi, kā arī darba 

grupā par nekustamajiem īpašumiem nav jaunu notikumu. 

 

4. Citi jautājumi: 
 

 S. Stūre informē par ES savienības projektu “Mācības pieaugušajiem” un lūdz uzņēmējus 

apdomāt jomas kurās uzņēmumiem būtu nepieciešamība darbinieku apmācība. Ja 

nokomplektētos grupa ap 8 dalībniekiem, tad apmācības varētu notikt Alojas novadā. “Mācības 

pieaugušajiem” ir paredzētas strādājošiem, viens cilvēks šajā programmā var mācīties vienu 

reizi. S. Stūre izsūtīs e-pastā informāciju arī cietiem uzņēmumiem. 

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

nākamā sapulce notiks 2020.gada 23. janvārī plkst. 17.00, "Veckabi", Staiceles pagasts, Alojas 

novads, LV-4043 (SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi""). 

 

Sēde slēgta plkst. 20.20 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


