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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2020.gada 28.maijā                    PROTOKOLS         Nr. 4/2020 
 

Aloja 
Sēdes sākums plkst. 17.35 

Darba kārtība: 

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

2. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu apmeklējums- Andris Līvs, SIA 

"ELKOMS I"; 

3. Alojas un Staiceles pilsētu un pagastu pārvaldnieku vīzijas par turpmāku pagastu attīstību- 

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldniece Zanda Aderniece, Staiceles pilsētas un pagasta 

pārvaldnieks Rihards Būda; 

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

5. Par Alojas novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību- Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"; 

6. Preču un pakalpojumu zīmes “Alojas novadā Labi darīts!” popularizēšana- Alojas novada 

domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

7. Alojas novada uzņēmēju kopsapulces 2020 organizēšana- Alojas novada domes 

komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre; 

8. Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšana- Alojas novada domes komercdarbības 

speciāliste Sabīne Stūre; 

9. 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"; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

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

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

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: 

 Zanda Aderniece, Alojas pilsētas un pagasta pārvaldniece; 

 Rihards Būda, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieks. 
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4. Citi interesenti: 

 Baiba Siktāre, SIA “Mieriņš”; 

 Valdis Možvillo, SIA “Tēraudiņi”. 

Sēdē nepiedalās:  

 Māris Beļaunieks, Alojas novada domes izpilddirektors; 

 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen"; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo". 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Aktualitātes uzņēmēju vidū 

Ziņo A. Līvs 

 

A. Līvs aicina klātesošos pastāstīt savas aktualitātes. E. Eglītis stāsta, ka kā jau katru gadu, arī 

šogad tiks remontēti ceļi Alojas novadā, pašlaik ir iezīmēti remonta posmi, tomēr remonta plānu 

prioritātes vēl tiks pārvērtētas. E. Eglītis izklāsta remontdarbu metodes. I. Neripa izklāsta Rekreācijas 

centrs "Vīķi" darbību - sējas darbi dārzā ir beigušies; muižas remontdarbos ir sarežģījumi, tomēr darbi 

ir uzsākti un turpinās. B. Siktāre stāsta, ka saistībā ar valsts ārkārtējo stāvokli bija grūtāk samaksāt 

nodokļus, bet pašlaik, ar vien straujāk atsākas pasākumu, līdz ar to “Mieriņš” noslogojums ir liels. 

“Mieriņš” ir iegādājies blakus īpašumu, kurā būs vieta kemperiem, kā arī ēkā būs aptuveni 6 istabiņas. 

Kā arī plānots sakārtot stāvlaukumu pie “Mieriņa”. A. Līvs informē, ka viņš savu kompānijas 

juridisko adresi ir pārreģistrējis uz Alojas novadu. Uzņēmums nodarbojas ar vājstrāvu instalācijām, 

pašlaik pieprasījums ir ļoti liels, kuru nevar apmierināt. A. Līvs stāsta, ka nākotnē pašvaldībām būs 

jādomā par zaļāku un ekoloģiskāku vidi. V. Bārda informē, ka ir projekts “Viedie ciemi”, kurā nevar 

piedalīties pašvaldības, bet var piedalīties uzņēmumi. Alojas novada domes attīstības nodaļa varētu 

palīdzēt projekta izstrādē. I. Ozola informē, ka ir atsākušies pārgājieni purvā, pagaidām gan veselības 

projekta ietvaros, tomēr cilvēki ir kūtri. I. Ozola stāsta, ka tūristiem tiek ieteikts paēst “Mieriņā”. Kā 

arī biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs” iesniedza projekta “Viedie ciemi” pieteikumu par Alojas 

novadu. R. Būda piebilst, ka staicelieši arī iesniedza šādu projekta pieteikumu. V. Bārda informē, ka 

ir uzsākts darbs pie Mārketinga plāna, kurā paredzēts vairāk popularizēt informāciju uz āru, lai tiktu 

sasniegtas mērķauditorijas. I. Veinberga ierosina popularizēt novadu veidojot video rullīti par Alojas 

novadu. 

V. Bārda informē, ka Alojas novada domes darbs nav apstājies. Projekti joprojām tiek rakstīti un 

realizēti. Pašlaik noris ceļa pārbūve Siliņi-Jaunpuriņi, kā arī ir noslēdzies Kapu digitalizācijas 

projekts. Tiks izsludināts arī iepirkums par ceļu sakārtošanu Alojā. Noslēguma fāzē ir projekts par 

apgaismojuma projektu Ausekļa un Kalēju ielā. V. Bārda aicina aizpildīt aptaujas anketu par 

Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas prioritātēm 2021.-2027. gadam, kurā nepieciešams 

prioritāri atzīmēt ceļu uzlabošanu. Vēl jaunums ir, ka ar 12.jūniju ir apstiprināts, ka izpilddirektors 

Māris Beļaunieks vairs nebūs savā amatā, turpmāk viņš būs izpilddirektors Limbažu novada 

pašvaldībā. Līdz ar to ir arī izsludināta jauna vakance izpilddirektora amatam. S. Stūre min, ka līdz 

ar to arī padomei būs nepieciešams jauns loceklis no pašvaldības puses. V. Bārda aicina pārrunāt 

jautājumu par apsardzes pakalpojumu piesaisti Alojas novadam, kā arī piesaistīt uzņēmumus, kuriem 

būtu nepieciešami šādi pakalpojumi. Domes sēdē tika nolemts remontēt Vilzēnu bērnu dārzu, kā arī 

tiks izsludināts iepirkums uz Puikules bērnu dārza remontu. Alojas Ausekļa vidusskolas mēbelēm 

domes sēdē tika apstiprināts finansējums, remontdarbus plānots pabeigt līdz jūnija beigām, ceram, ka 

ar 1.septembri skola uzsāks darbu jaunās telpās. Finansējums tika piešķirts arī Puikules feldšeru 

punkta remontam un Staiceles tualešu remontam. Novadā ir problēma ar nešķiroto atkritumu 

izmešanu pašvaldības šķirotajos konteineros par ko ZAAO pašvaldībai uzliek soda naudas. Tiks 

uzstādītas video kameras, lai novērstu šo problēmu. Vēl domes sēdē tika lemts par divu zemes gabalu 

atsavināšanu, kuri plānoti māju celtniecība, šo vajadzētu īpaši pozicionēt. 
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2. Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu apmeklējums 

Ziņo A. Līvs 

 

 S. Stūre informē, ka ir apkopots padomes sēžu apmeklējums, kurā U. Mežulim ir četri sēžu 

kavējumi pēc kārtas, bet I. Ozolai trīs kavējumi pēc kārtas. Pēc Alojas novada Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes nolikuma 5.2. punkta padomes loceklis var tikt atbrīvots pēc padomes 

priekšsēdētāja iniciatīvas no pienākumu pildīšanas, ja padomes sēdes nav apmeklētas trīs reizes pēc 

kārtas.  

V.Bārda ierosina, ka jāaizsūta ziņa par U. Mežulim par viņa turpmāko darbu padomē. B.Siktāre 

ierosina sūtīt draudu vēstuli, ja nākošajā reizē neierodas uz padomes sēdi, tad U.Mežulis tiek izslēgts. 

A.Līvs ierosina pašiem izlemt, vai ar šādu apmeklējumu U.Mežulis padomē, kā loceklis ir 

nepieciešams. V.Bārda ierosina nākošo padomes sēdi organizēt pie U. Mežuļa, lai nodrošinātu viņa 

ierašanos uz sēdi, kā arī pieprasītu paskaidrojumus. Klātesošie piekrīt šim priekšlikumam. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Organizēt nākošo padomes sēdi pie U.Mežuļa SIA “RUDZO” („Ģinēni”, Staiceles pagasts, 

Alojas novads, LV-4043) 

 

 

3. Alojas un Staiceles pilsētu un pagastu pārvaldnieku vīzijas par turpmāku pagastu attīstību 

Ziņo Z. Aderniece, R. Būda 

 

R. Būdas vīzija par Staiceles pilsētu un pagastu ir droša un kvalitatīvi sakārtota infrastruktūra. 

Lai to visu panāktu, iespēju robežās tiek strādāts pie tā, lai Staiceles pilsēta un pagasts tiktu sakārtots. 

Kā jau V. Bārda minēja, notiks Lielās ielas tualešu rekonstrukcija Staiceles pilsētā. Pēc tam plānots 

sakārtot ūdens ņemšanas vietu Staicelē ugunsdzēsības vajadzībām, kā arī plānots remontēt Staiceles 

bērnu dārzu, pašlaik noris ekspertīze. Vēl būtu nepieciešams drošs gājēju tilts pār Salacu. V. Bārda 

komentē, ka no pašvaldības puses nav problēmu. Pašvaldība vēlas iegādāties zemi otrpus Salacai, lai 

vārtu uzcelt jaunu tiltu, pašlaik tas nav izdevies. Tilts tika izprojektēts 2016. gadā, tomēr šodien tas 

vairs neatbilst prasībām, tās ir pieaugušas. Pašvaldība ir gatava ieguldīt 50-60 tūkstošu tilta 

būvniecībai, tomēr nav zināmas jaunās projekta izmaksas. R. Būda informē, ka vēl būtu nepieciešama 

pilnīga rekonstrukcija Lielās ielas pirmajiem 400m. 

Z. Aderniece plāno sakārtot Alojas centru –Baznīcas un Jūras ielas krustojumu, kā arī Jūras 

ielas galu uz Ungurpils pusi. Vēl plānots sakārtot trotuārus un izzāģēt lielos kokus. Pašreiz Ausekļu 

ielas 3 māja tiek pieslēgta pie kanalizācijas un ūdensvada. Kā arī ir iesākts projekts ar laternu 

nomaiņu. Papildu iepriekš minētajam, plānā ir remontēt Alojas autoostas jumtu, kā arī restaurēt 

Alojas dienas centra fasādi. 

 

4. Par nekustamajiem īpašumiem 

Ziņo I. Veinberga 

 

A. Līvs ierosina par šo jautājumu organizēt darba grupas sanāksmi. Klātesošie nolemj ņemt 

Smiltenes piemēru un realizēt ko līdzīgu Alojas novadā. B. Siktāre jautā ko padome vēlas sasniegt 

šajā jautājumā. I. Veinberga atbild, ka mērķis ir aktualizēt Alojas novada nekustamos īpašumus, kuri 

tiek izīrēti vai pārdoti. I. Ozola papildina, ka ir nepieciešams sagatavot nekustamo īpašumu 

piedāvājumu. V. Bārda min, ka papildus nepieciešama spēcīga ārējā komunikācija, lai popularizētu 

šos īpašumus. S. Stūre min, ka telpu jautājums ir sarežģīts ne tikai privātpersonām, bet arī 

uzņēmējiem. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Organizēt darba grupas sanāksmi 11.jūnijā, plkst. 17.00, Uzņēmējdarbības atbalsta centā-

bibliotēkā SALA. 
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5. Par Alojas novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību 

Ziņo A. Līvs 

 

A. Līvs saka, ka savstarpējā sadarbība veidojas jau šeit uz vietas, piemēram, “Mieriņš” un I. 

Ozolas piemērs. A. Līvs saka, kamēr sadarbība ar skolu ir apstājusies, ir nepieciešams aktualizēt 

uzņēmēju sadarbību un organizēt vienu atsevišķu reizi, kur šo jautājumu varētu izrunāt. S. Stūre 

informē par informāciju mājaslapas aloja.lv sadaļā Uzņēmējdarbība. 

 

Uzņēmēju konsultatīvās padome UZDEVUMI: 

1. Organizēt uzņēmēju tikšanos par savstarpējās sadarbības veicināšanu. 

 

 

6. Preču un pakalpojumu zīmes “Alojas novadā Labi darīts!” popularizēšana 

Ziņo S. Stūre 

 

S. Stūre informē, ka pašreiz, lai popularizētu preču zīmi ir izveidoti suvenīru stendi, kā arī tiks 

veidots konkurss, kurā tiks iekļauti to uzņēmēju foto, kuri izmanto preču zīmi, un balvās būs dāvanu 

komplekti no suvenīru stenda. Konkurss popularizēs gan uzņēmējus, gan preču zīmi, gan arī suvenīru 

stendus. S. Stūre uzskaita padomē darbojošos uzņēmumus, kuri neizmanto preču un pakalpojumu 

zīmi, kā arī aicina to izmantot turpmāk. 

 

7. Alojas novada uzņēmēju kopsapulces 2020 organizēšana  

Ziņo S. Stūre 

 

S. Stūre informē, ka kopsapulces notiek katru gadu, šogad padome nav jāpārvēl. S. Stūre jautā 

kad tiks organizēta 2020.gada kopsapulce. 2019.gadā kopsapulce notikusi septembrī, taču pārējos 

gadus tā notikusi decembra pirmajā nedēļā. Kā arī nepieciešams zināt vai kopsapulce notiks pa dienu 

vai vakarā un kādus lektorus varētu iekļaut kopsapulces programmā.  

V. Bārda ierosina uzaicināt kaimiņu novadu uzņēmēju padomes un aicināt viņus pastāstīt par 

savām aktualitātēm un padarītajiem darbiem, kā arī Alojas novada uzņēmēju padome pastāstītu par 

saviem padarītajiem darbiem un iecerēm, vēl papildus ir lektors par uzņēmējiem interesējošām 

tēmām. Varētu arī pārrunāt kopīgos nākotnes plānus, kā vienam novadam kopā. Programmā varētu 

tikt iekļauta arī pašvaldības prezentācija, piemēram, video rullītis. 

S. Stūre jautā par lektoriem, kurus uzņēmēji vēlētos dzirdēt kopsapulcē. B. Sikāre min, ka reiz 

esot kopsapulcē biji lektors Āboltiņš, kā arī Uguns skola esot ļoti laba. I. Ozola iesaka Vitu 

Brakovsku. 

V. Bārda ierosina kopsapulci organizēt oktobra beigās. B. Siktāre saka, ka pirmā decembra 

nedēļa ir ļoti laba. I. Ozola iesaka novembra sākumu. V. Bārda ierosina organizēt kopsapulci ātrāk, 

lai idejas, kuras radušās kopsapulces gaitā varētu arī realizētu un plānot budžetā. V. Bārda saka, ka 

būtu labi, ja būtu video rullītis, padomes un pašvaldības atskaites, tad būtu arī lektors un būtu arī 

paneļdiskusijas daļa par uzņēmējdarbību, kurā piedalītos LTRK vai LIAA, Biznesa Augstskolas 

rektors Gatis Sauka. 

S. Stūre jautā cik uzņēmumiem interesantas būtu digitālā mārketinga apmācības. Uzņēmēji 

secina, ka šādas apmācības noteikti būtu noderīgas maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

 

8. Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšana 

Ziņo S. Stūre 

 

S. Stūre vaicā, kad tiks organizētas Uzņēmēju dienas 2021. Klātesošie atbild, ka tās varētu 

notikt 2021. gada martā, nevis rudenī. S. Stūre informē, ka, ja Uzņēmēju dienas notiks martā nevis 
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rudenī, tad Uzņēmēju gada balvas izvērtēšanā tiks ņemti vērā 2019.gada dati, jo 2020.gada dati vēl 

nebūs iesniegti. V. Bārda saka, ka ir nepieciešams noslēgt līgumu ar VID, lai iegūtu datus bez 

pieprasījuma par 2020.gadu. S.Stūre atbild, ka līgumu vajag noslēgt, bet datus par 2020. gadu nevarēs 

iegūt, jo uzņēmumi vēl nebūs iesnieguši gada pārskatus. Klātesošajiem ir ideja, ka varētu uzņēmumus 

apbalvot par 2019.gadu, bet varētu būt arī viena balva par 2020.gadu. V. Bārda ierosina, ka balvas 

nosaukums par 2020.gadu varētu būt “Pandēmijas laika veiksminieks”. I. Ozola min, ka šī balva 

varētu saukties “Izdzīvotājs”. B. Siktāre ierosina nominācijas nosaukt interesantāk, nekā iepriekšējos 

gados. I.Veinberga ierosina veidot video rullīti, kur stāstnieks būtu karaļa vai karalienes tērpā, tas 

pievērstu papildus uzmanību skatītājiem. V. Bārda ierosina iesaistīt video rullīša filmēšanā vietējos 

novadniekus, kuri ir Latvijā atpazīstami cilvēki, piemēram, Lauri Dzelzīti. B. Siktāre min, ka 

pagājušajās Uzņēmēju dienās video rullīši par nominantiem ir bijuši interesanti, ko vajadzētu arī šajās 

Uzņēmēju dienās. S. Stūre vaicā vai šogad Uzņēmēju diena tiks organizēta vienā dienā vai divās 

dienās, kurās viena diena veltīta semināram. V. Bārda min, ka semināru nevajadzētu likt vienā dienā 

ar izstādi, būtu labi, ja piektdienas pēcpusdienā būtu seminārs. S. Stūre piedāvā organizēt spēcīgāku 

semināru Uzņēmēju kopsapulcē, bet Uzņēmēju dienā semināru neorganizēt. Klātesošie piekrīt šādam 

variantam. V. Bārda komentē, ka pagājušajā reizē, bija izdevusies tehnikas parāde un gājiens. S. Stūre 

stāsta, ka šoreiz varēs izmantot skolas telpas visā platībā, kā arī papildus varēs izmantot jaunās teltis. 

V. Bārda saka, ka tomēr seminārs nebūtu slikti, to varētu organizēt, piemēram, bibliotēkā. B. Siktāre 

saka, ka ballē ir jābūt labai mūzikai. S. Stūre ierosina organizēt Uzņēmēju dienas darba grupu augustā. 

 

9. Citi jautājumi: 
 

 V. Bārda informē, ka drīzumā tiks parakstīts līgums ar nomnieku par Ozolmuižas kompleksa 

īri, kur tiks veidots pansionāts. 

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

ka nākamā sapulce notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst. 17.00, „Ģinēni”, Staiceles pagasts, 

Alojas novads, LV-4043 (SIA “RUDZO”). 

 

Sēde slēgta plkst. 20.05 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


