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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2020.gada 16. oktobrī   PROTOKOLS    Nr. 8/2020 
 

Rīga 
Sēdes sākums plkst. 13.20 

Darba kārtība: 

1. Vīzija par SALAS un Ungurpils attīstību - SIA “Tomega” pārstāvji; 

2. Aktualitātes Alojas novada domē - Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

3. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam - Andris Līvs, SIA "ELKOMS I"; 

4. Par Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšanu - Sabīne Stūre, Alojas novada 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja; 

5. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

Sēdi vada:  Andris Līvs, SIA "ELKOMS I" 

Sēdi protokolē:  Sabīne Stūre, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

vadītāja 

Sēdē piedalās:  

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";  

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Jānis Garančs, SIA “Aloja Starkelsen”; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo"; 

 Valdis Možvillo, SIA “Tēraudiņi”. 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes Priekšsēdētājs; 

 Sabīne Stūre, Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja. 

3. Uzaicinātās personas:  

 Jevgeņijs Kružkovs, SIA “Tomega”; 

 Kalvis Voselis, SIA “Tomega”. 

 

4. Citi interesenti: nav 

Sēdē nepiedalās:  

 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv"; 

 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen"; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

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

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

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

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 
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Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Vīzija par Salas un Ungurpils attīstību 

Ziņo K. Voselis un J. Kružkovs 

K. Voselis priecājas, ka SALA atrodas skaistā vietā, ar lielu potenciālu, jo atrodas 

ezera krastā, kurā peld peldošās salas, tā ir iespēja piesaistīt papildus apmeklētājus. 

Centra iekštelpās viss kārtībā, trūkst vienīgi video konferences sistēma, kas ļaus 

uzņēmējiem komunicēt savā starpā, ja nav iespēja būt klāt. 

Uz peldošām salām veidot virtuālo ekskursiju, iekštelpās izveidot virtuālo telpu, kas 

dod iespēju, uzvelkot brilles, virtuālā realitātē nokļūt uz peldošajām salām. 

Izveidot “virtuālo putnu”, metāla konstrukcijas putns, iekāpjot tajā, uzvelkot virtuālās 

brilles, iespēja virtuāli lidot virs Alojas novada. 

Piesaistot makšķerniekus un viņu ģimenes, ezera krastā varētu izveidot mājiņas. 

J. Kružkovs izsaka ideju, organizēt izbraucienus ar laivu, šobrīd gan Covid – 19 šim 

pasākumam uzliek ierobežojumus. 

Pie Salas izvietot soliņus ar telefonu uzlādes iespējām un WiFi pieslēgumu, kā arī 

digitālo displeju - reklāmas panelis, papildus var nodrošināt ar video novērošanas kamerām. 

Telefons vadītu šī soliņa funkcijas, viena no funkcijām, iestrādāts gaisa sūknis, velosipēda 

riepu pumpēšanai. Soliņu var uzstādīt vietās, kur sarežģīta piekļuve elektrības pieslēgumam. 

Atkritumu tvertnes kā atkritumu preses, pieslēdzoties portālam, ar sensoru palīdzību 

iespējams apsekot atkritumu tvertnes.  

Salas teritorijā, blakus volejbola laukumam, izvietot trenažierus. 

U. Mežulis vēlas noskaidrot šī pasākuma izmaksas, cik pašvaldībai tas izmaksātu, SIA 

“Tomega” pārstāvji to precīzi nevar pateikt, jo šis ir jaunums Latvijā, tikko iznācis projekts. 

V. Bārda komentē, ka jātaisa pasākumu komplekss, iesaistot darbiniekus, biedrības, 

ViA, studentus. 

S. Stūre vēlas noskaidrot, kad ir šī projekta iesniegšanas laiks, saņem atbildi, ka tas ir 

2021. gada sākums. 

Uzņēmējiem interese par “virtuālā putna” cenu, K. Voselis solās to precizēt. 

  

2. Aktualitātes Alojas novada domē 

Ziņo V. Bārda 

 Norit sarunas par Ungurpils Dzirnavu ezera dambja labošanas un uzturēšanas darbiem. 

 Noslēgusies Alojas Ausekļa vidusskolas renovācija. 

 Iesniegti 3 projekti: Puikules bērnu dārza renovācija, Alojas Ausekļa vidusskolas 

apkārtnes labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana, ielu apgaismošanas 

uzlabošana novadā. 

 Vilzēnu tautas nama remontdarbi, tautas nams neatbilst prasībām. 

 Norit deinstitucionalizācijas projekts SIA “Rekreācijas centrā “Vīķi””. 

 Notikušas vairākas tikšanās ar LFF vadību, norit sarunas par pašvaldības izstāšanos tās. 

 Ozolmuižas pamatskolas slēgšanas process tuvojas noslēgumam. Ozolmuižas pili nodos 

nomā, šobrīd pretendents izteicis piedāvājumu - tūrisma un medību tradīciju 

atjaunošana.  Dienesta viesnīcas telpas Ozolmuižā tiek nodotas nomā – pansionāta 

ierīkošanai, pašlaik norit remontdarbi.  

 Alojas novadā viesojās ekonomikas ministrs J. Vitenbergs. 

 Saņemta vēstule no AS “Sadales tīkli”, nolemts pārdot nekustamo īpašumu Alojā, 

Rīgas ielā 24. Piedāvājums organizēt izsoli vai piedāvāt pašvaldībai iegādāties par 

izsoles sākuma cenu. Tika lemts nekustamo īpašumu nodot izsolē. 

 Ir ievirzītas sarunas par Alojas novada pāriešanu no Rīgas plānošanas reģiona uz 

Vidzemes plānošanas reģionu. 

 

3. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam 
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Ziņo A. Līvs 

A. Līvs ziņo, ir ievirzītas sarunas ar apsardzes firmu SIA “Taipans”, tika saņemta 

atbilde, ka Covid-19 pandēmijas laikā netiks slēgts līgums ar Alojas novadu, kā arī netika 

izrādīta ieinteresētība slēgt līgumus ar Alojas novada uzņēmumiem. 

A. Līvs min, ka apsardzes firma SIA “Respekts” noteicis pakalpojuma summu 6000 

eiro.  

J. Garančs min, ka SIA “Tet” piedāvā dažādus pakalpojumus, videokameras.  

S. Stūre vēlas noskaidrot, kuras ir tās firmas ar kurām A. Līvs ievirzījis sarunas: SIA 

“Taipans”, SIA “Respekts”, SIA “Grifs AG”, SIA “Mustangs apsardze”. 

V. Možvillo iesaka sazināties ar SIA “Ewor”. 

Uzņēmēji diskutē par apsardzes pakalpojumu specifiku. 

J. Garančs min, ka uzņēmēji apvienojoties vieglāk segtu apsardzes firmas algošanas 

izmaksas. 

 

4. Par Alojas novada Uzņēmēju dienas 2021 organizēšanu 

Ziņo S. Stūre 

S. Stūre ziņo, ka ir notikusi darba grupas sanāksme, kurā dalību ņēmuši arī uzņēmēju 

konsultatīvās padomes pārstāvji: I. Ozola un A. Līvs. 

Alojas novada uzņēmēju diena tiek plānota 20. martā, bet jāņem vērā arī Covid-19 

pandēmijas ierobežojumus, jo neko iepriekš paredzēt nevar. 

Alojas Ausekļa vidusskola ir renovēta, tas dos iespēju uzņēmēju dienas organizēt 

plašāk, izmantojot pieejamās telpas un skolas āra teritoriju. S. Stūre plānošanas posmā iesaka 

iekļaut otru datumu, ja Covid-19 pandēmija liegs šāda mēroga pasākumu organizēt sākotnējā 

datumā. 

V. Bārda izsaka priekšlikumu, ļaut uzņēmējiem izvēlēties, izvietot teltis ārā vai 

izvietot stendus hallē, kā arī ēdināšanas zonu izvietot ārā. 

J. Garančs iesaka uzņēmēju dienas organizēt ārā, nevis iekštelpās. V. Bārda komentē, 

ka uzņēmēju dienu plānots organizēt tā, lai viens otram netraucētu: tehnikas parādes bāzes 

vieta autoosta, kultūras programmu plānots izvietot skolas zālē, ēdināšanas zonu skolas 

pagalmā.  

S. Stūre min riskus, nespēt, pārceļot pasākumu, pieteikt māksliniekus apbalvošanas 

ceremonijas daļai. 

V. Bārda iesaka uzrunāt R. Bīviņu pasākuma vadīšanai.  

S. Stūre min ieteiktos balles muzikantus. J. Garančs iesaka apzināt populārās grupas, 

Covid-19 ietekmē grupas iespējams mainījušas un samazinājušas savu cenrādi. J. Garančs 

iesaka grupu Dziļi violets. I. Ozola iesaka uzrunāt māksliniekus, kas ir cilvēkiem zināmi, lai 

balle būtu vairāk apmeklēta. 

 

5. Citi jautājumi: 

 

 Nākamās sēdes laiks un vieta: Uzņēmēju kopsapulce, 12. vai 20. novembrī, 

Uzņēmējdarbības atbalsta centrā SALA. 

S. Stūre iepazīstina klātesošos ar Alojas novada uzņēmēju kopsapulces darba kārtību un 

plānu. 

 

Sēde slēgta plkst. 16.15 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Sabīne Stūre 


