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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2020.gada 23.janvārī                    PROTOKOLS         Nr. 1/2020 
 

 Alojā 
Sēdes sākums plkst. 17.15 

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"; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

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

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi". 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs;  

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

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: nav. 

4. Citi interesenti: nav. 

Sēdē nepiedalās:  

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo"; 

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors. 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 
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1. Aktualitātes uzņēmēju vidū 

Ziņo A. Līvs 

 

A.Līvs aicina klātesošos pastāstīt ar ko nodarbojas, kādi ir aktuālie projekti. I. Neripa izklāta 

par Deinstitucionalizācijas projekta norisi SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi"". V. Bārda informē, ka 

šogad tiks svinēta Alojas pilsētas jubileja. Vēl V. Bārda informē, ka tiek plānots izdot grāmatu par 

dzejnieku Ausekli, kurā V. Bārda aicina uzņēmējus iesaistīties grāmatas izveidē. Kā arī V. Bārda 

informē, ka ir pieņemts pašvaldības budžets. Tiek izvērsta savstarpēja dalībnieku diskusija par 

aktualitātēm. 

 

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

Ziņo I. Ozola 

 

S. Stūre informē, ka I. Ozola nevarēja ierasties uz sēdi, tāpēc jautājumu ziņo S. Stūre. 

S. Stūre ziņo, ka pašlaik aktuālākais ir “Ēnu diena”. Ir veikts apkopojums, ka Alojas novadā ir 

145 vakantās vietas 30 profesijās uz kurām skolēni var pieteikties. S. Stūre informē, ka ir notikušas 

prezentācijas par uzņēmumiem Alojas novadā. Prezentācijas ir notikušas Staiceles un Ozolmuižas 

pamatskolā. Abās skolās skolēni bija sagatavojoši interesantas un interaktīvas prezentācijas. Vēl 

skolēnu prezentācijas notiks Alojas Ausekļa vidusskolā 7.februārī, kur arī skolēni tiks aicināti 

reģistrēties “Ēnu diena 2020” vakancēm. Tiek izvērsta diskusija par skolēnu došanos uz uzņēmumiem 

projektu dienu ietvaros. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

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

aktualizējot “Ēnu dienu 2020”. 

2. Turpināt sadarbību ar skolām arī pēc “Ēnu diena 2020” organizējot uzņēmēju vies stundas 

skolā. 

 

3. Par nekustamajiem īpašumiem 

Ziņo I. Veinberga 

 

I.Veinberga ir sagatavojusi analīzi par nekustamo īpašumu situāciju Alojas novadā. I. 

Veinberga izklāsta situācijas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Vēl I. Veinberga iepazīstina klātesošos 

ar nekustamo īpašumu situāciju Ungurpilī. Tiek izvērsta diskusija par nekustamo īpašumu situāciju 

valstī un Alojas novadā. V. Bārda ierosina organizēt pasākumus kuros informēt cilvēkus par 

nekustamo īpašumu uzturēšanu, renovēšanu, uzlabošanu. Vēl V. Bārda ierosina, ka varētu doties 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Smiltenes novadu, lai gūtu pieredzi, kā popularizēt nekustamos 

īpašumus, kuri tiek izīrēti vai pārdoti. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Smiltenes novadu. 

 

4. Citi jautājumi: 
 

 S. Stūre stāsta, ka ir izsludināts Prezentācijas materiālu konkurss, kurā tiek gaidīti pieteikumi, 

īpaši, klasiskajiem suvenīriem, kā magnēti, atslēgu piekariņi u.tt, kuri simbolizē konkrētas 

vietas. Ir apzināti vietējie uzņēmēji, tomēr nav neviena, kurš vēlētos izgatavot iepriekš minētos 

prezentācijas materiālus. I. Neripa ierosina, ka SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi"" klienti varētu 

izgatavot šāda veida suvenīrus, taču pašreiz nav dibināts uzņēmums, līdz ar to tas pašlaik nav 

iespējams. A. Līvs ierosina, ka viņš varētu palīdzēt sakārtot šo jautājumu, lai SIA "Rekreācijas 

centrs "Vīķi"" varētu pārdot klientu izgatavotos ražojumus. 
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 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki 

nolemj, ka nākamā sapulce notiks 2020.gada 20. februārī plkst. 16.00, Darbnīcu iela 2, 

Ungurpils, Alojas novads (SIA “Tēraudiņi”). 

 

Sēde slēgta plkst. 19.05 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


