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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2020.gada 7.maijā                    PROTOKOLS         Nr. 3/2020 
 

Aloja 
Sēdes sākums plkst. 18.05 

Darba kārtība: 

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

2. Uzņēmēju sadarbība ar skolām - 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"; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi". 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs;  

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada domes komercdarbības speciāliste. 

3. Uzaicinātās personas: nav. 

4. Citi interesenti: nav. 

Sēdē nepiedalās:  

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

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo"; 

 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, stāsta, ka viņa uzņēmumā un celtniecības jomā viss ir kārtībā. Vēl A. Līvs stāsta, ka nu 

jau tiek pāriets atpakaļ no attālinātās komunikācijas uz klātienes komunikāciju, jo pieredze rāda, ka 

attālinātā komunikācija ilgtermiņā nav efektīva.  

A. Līvs aicina arī pārējos klātesošos pastāstīt savu aktuālo informāciju. I. Veinberga stāsta, ka 

“Tēraudiņos” darbs nav apstājies, kartupeļi ir jāstāda, graudi ir iesēti. Lielāko ties pagājušā gada raža 

tika eksportēta. I. Caune informē, ka SIA “Aloja-Starkelsen” arī viss ir kārtībā, taču pielāgojoties 

situācijai nepieciešams pārplānot ražošanas procesu, kā arī pārrobežu tikšanās tiek organizētas 

attālināti un eksportā problēmu nav. M. Siktārs stāsta, ka pašreiz situācija ir nostabilizējusies, bet ir 

bijuši sarežģījumi ar iekārtu piegādi no Turcijas jaunajai ražotnei. Kokapstrādē ir nelieli sarežģījumi, 

taču būvniecībā nekas nav apstājies. T. Prokopovičs informē, ka lauksaimniecībā darbi nav 

apstājušies, vienīgie sarežģījumi ir ar rezerves daļu iegādi tehnikai, tomēr tie nav tik būtiski. A. Līvs 

piebilst, ka E. Eglītis pašlaik nav ieradies, taču ir informācija no E. Eglīša, ka Alojas novadā tiks 

uzlaboti vairāki ceļu segumi. S. Stūre, stāsta, ka pēc viņai esošās informācijas I. Ozolas pakalpojumi- 

pārgājieni purvos ir pilnībā apstājušies, pašreiz tiek gaidīti ārkārtējās situācijas atvieglojumi. V. 

Bārda, lūdz S. Stūrei informēt par uzņēmēju aptaujas kopsavilkumu. S. Stūre informē par uzņēmumu 

aptaujas datu apkopojumu. A. Līvs stāsta, ka viņa uzņēmums nu pat tika pārreģistrēts ar juridisko 

adresi Alojas novadā.  

V. Bārda informē par domes darbu ārkārtējās situācijas laikā. Saistībā ar COVID-19 ir savi 

ierobežojumi, it īpaši pret apmeklētājiem, kuri vēlas saņemt pakalpojumus. Līdz ar situāciju ir arī 

daudz dažādu domes lēmumu. Viens no tiem ir par pārtikas paku piešķiršanu. V. Bārda un M. 

Beļaunieks ir veltījuši daudz laika, lai uzlabotu pārtikas paku sastāvu. Lielākā daļa vecāku ir 

apmierināti. Pēdējā ārkārtas domes sēdē tika lemts par galvojumu jaunas katlu mājas būvniecībai 

Alojā, no valsts kases tiek gaidīta ziņa, varbūt tur būs ES projekti. ATR process iet uz priekšu. Vakar 

komisija nobalsoja, ka Skultes pagasts nebūs pie Limbažu novada. Tiks mainītas arī plānošanas 

reģionu robežas, jauni veidotais Limbažu novads un tajā skaitā arī Alojas novads varētu būt Vidzemes 

plānošanas reģionā. Reģioni savu budžeta daļu pilda labi, pašreiz problēmas vairāk ir pilsētās. V. 

Bārda stāsta, ka Alojas novadā ir iezīmēti diez gan daudz ceļi, kuri tiks remontēti, kā arī Alojas 

Ausekļa vidusskolas remontu projekts tuvojas noslēgumam. Veiksmīgi tika pārdoti arī trīs 

pašvaldības meži, pa vienam, Braslavas, Alojas un Staiceles pagastos. Projekti iet uz priekšu, tikko 

tika pabeigts projekts “Kapu digitalizācija”. V. Bārda informē, ka domes darbinieki pašreiz pilda 

vairāk tādus pienākumus, kuriem normālā situācijā nebija laika pievērsties. Pagājušā domes sēdē tika 

nolemts, ka turpmāk Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks būs Rihards Būda, bet Alojas pilsētās 

un pagasta pārvaldniece būs Zanda Aderniece. Iepriekšējās sēdēs tika, lemts, par to, ka ar 1.septembri 

nebūs Ozolmuižas pamatskola. Taču iespējams būs investori, kuri attīstīs Ozolmuižas kompleksu. 

 

 

2. Uzņēmēju sadarbība ar skolām 

Ziņo I. Ozola 

 

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

stāsta, ka pašlaik sadarbība ir apstājusies, taču sadarbība varētu atsākties līdz ar skolēnu atgriešanos 

normālajā režīmā- klātienē. Taču padome var sākt jau domāt tagad, kā veidot turpmāku sadarbību ar 

skolām, kad tā būs iespējama. A. Līvs jautā par Skolēnu mācību uzņēmu aktivitāti. S. Stūre atbild, ka 

diemžēl sadarbība ar Alojas Ausekļa vidusskolu neizdevās. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Veidot sadarbības plānu, lai varētu uzsākt sadarbību tiklīdz tā būs iespējama. 
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3. Par nekustamajiem īpašumiem 

Ziņo I. Veinberga 

 

A. Līvs atceroties pieredzes apmaiņas braucienu uz Smilteni, ierosina nekustamo īpašumu 

darba grupai uzsākt darbu un realizēt, kādu no projektiem, ko Smiltenes novads jau ir realizējis. 

I. Veinberga informē, ka līdz ar krīzes iestāšanos ir papilinājusies interese par nekustamajiem 

īpašumiem. Cilvēki sākušu meklēt dzīves vietas ārpus pilsētām. I. Veinberga ierosina atremontēt 

Staicelē esošo daudzstāvu māju. I. Veinberga ir apzinājusi dažus nekustamos īpašumus, taču pašreiz 

atbilde vēl nav saņemta. V. Bārda stāsta, ka jau pašreiz ir grūti piesaistīt finansējumu siltināšanai, kur 

jau projekti ir gatavi. Ar šo konkrēto māju varētu būt vēl grūtāk.  

V. Bārda informē, ka uz nākošo domes sēdi G. Meļķe-Kažoka ir sagatavojusi pilotprojektu, 

kurā plānots atsavināt divus zemes gabalus Alojā, ar mērķi māju būvniecībai, kur dzīvotu jaunās 

ģimenes.  

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Nekustamo īpašumu darba grupai uzsākt darbu projekta realizēšanas, balstoties uz 

Smiltenes novada pieredzi. 

 

4. Citi jautājumi: 
 

 I. Veinberga jautā, kāpēc ZAAO ir pacēlis pakalpojumu cenas, konkrēti par būvgružu izvešanu. 

V. Bārda atbild, ka to jautājuši arī citi. Varētu iekļaut arī šo jautājumu arī kādā no sapulces 

darba kārtībām, kā arī varētu pieaicināt ZAAO priekšsēdētaju Gintu Kukaini, lai paskaidrotu 

šo situāciju un meklētu jaunus risinājumus. Bieži vien cenu cēlums arī nav atkarīgs tikai no 

ZAAO. 

 S. Stūre informē, ka ir sagatavota informācija saistībā ar investoru piesaisti Alojas novadam, 

kura tiks ievietota LIAA mājas lapā. Vēl S. Stūre informē, ka ir atcelta Biznesa izmēģinājumu 

laboratorija, kā arī vis ticamāk Vidzemes Uzņēmēju dienas 2020 nenotiks. Pašlaik tiek arī 

strādāts pie mājas lapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanas. 

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

nākamā sapulce notiks 2020.gada 28.maijā plkst. 17.00, Darbnīcu iela 2, Ungurpils, Alojas 

novads (SIA “Tēraudiņi”). 

 

Sēde slēgta plkst. 19.00 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


