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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2020.gada 9. decembrī  PROTOKOLS    Nr. 9/2020 
 

Aloja 
Sēdes sākums plkst. 15.05 

Darba kārtība: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētaja vietnieka vēlēšanas; 

2. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam- Alojas novada domes priekšsēdētājs 

Valdis Bārda; 

Jānis Ābele AS “G4S Latvia” Drošības funkciju departamenta direktors un valdes 

loceklis, Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas padomes loceklis; 

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

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

5. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

Sēdi vada:  Andris Līvs, SIA "ELKOMS I" 

Sēdi protokolē:  Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra 

SALA projektu koordinatore 

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; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs". 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes Priekšsēdētājs; 

 Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes Izpilddirektora p.i.; 

 Sabīne Stūre, Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja; 

 Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA 

projektu koordinatore. 

3. Uzaicinātās personas:  

 Jānis Ābele AS “G4S Latvia” Drošības funkciju departamenta direktors un valdes 

loceklis; 

 Viola Ķikute, SIA “Alewood”. 

4. Citi interesenti: 

 Alvis Bondars, SIA “Draugu dārzs”; 
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 Gatis Zariņš, SIA “Black bent woodworks; 

 Ieva Kreišmane, SIA “DK Apsītes”; 

 Jānis Garančs, SIA “Aloja Starkelsen”; 

 Toms Arnavs, ZS “Upesmārciemi”. 

Sēdē nepiedalās:  

 Irita Neripa, SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi"" (atsauc savu kandidatūru) 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

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

 Uldis Mežulis, SIA "Rudzo". 

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

V. Bārda pirms sēdes sākuma lūdz klātesošos mainīt darba kartību, vispirms izskatot 

otro jautājumu, bet pēc tam izskatot pirmo jautājumu. Klātesošie piekrīt šādam priekšlikumam. 

 

1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam 

Ziņo V. Bārda un J. Ābele 

V. Bārda informē par iepriekš paveikto apsardzes pakalpojumu piesaistē, apzinot 

apsardzes firmas, secinājums - pakalpojums teorētiski ir pieejams, bet tiek piedāvātas esošās 

apsardzes firmas, kas ir lielā attālumā no Alojas novada, nelaimes gadījumā nebūs tūlītēja 

piesaistīšanās notikuma vietai. 

J. Ābele komentē, ka ir vairākas pilsētas, kas meklē, kā risināt apsardzes pakalpojuma 

piesaistes jautājumu. J. Ābele dalībniekus iepazīstina ar iespējamo risinājumu – gatavot 

iepirkumu par Pakalpojuma iepirkšanu novadā esošajiem objektiem, pie šī nosacījuma, 

kompānijas ekipāža varētu atrasties novada teritorijā. Kā arī uz šī pamata pakalpojumu varētu 

iegūt arī novada uzņēmēji un privātpersonas. Pagaidām objekti ir reāli, bet to ir diezgan maz, 

tāpēc šādā veidā  ka šādā veidā apsardzes kompānijas ekipāžu būs grūti piesaistīt Alojas 

novadam. 

V. Bārda stāsta, ka Alojas novada uzņēmēji maksā darbiniekam, lai saņemtu apsardzes 

pakalpojumus, šo naudu varētu novirzīt maksājot apsardzes kompānijai. V. Bārda dalās, ka 

novads šo jautājumu varētu kavēt, kamēr nav pieņemts 2021. gada budžets, uzņēmēji dēļ tā 

laicīgi nesaņemtu pakalpojumu, risinājums - šo jautājumu jāuzņemas kārtot uzņēmējiem.  

J. Garančs komentē, ka iepriekš minētā informācija ir dzirdēta vairākkārt, uzņēmēji 

akceptē saņemto informāciju, ka nepieciešama reālā darbība, lai šos pakalpojumu saņemtu, lai 

procesu varētu sākt, nepieciešami konkrēti piedāvājumi.  

J. Ābele min, ka jāizveido nosacījumi, ko vēlas saņemt no apsardzes kompānijas.  

J. Garančs komentē, ka līdz šo nosacījumu izstrādei nav nonākuši, jo nav iepriekšējas 

pieredzes sadarbojoties ar kādu apsardzes kompāniju. Nepieciešams konkrēts piedāvājums no 

apsardzes firmas, kas ietilpst piedāvājumā, bet šāds piedāvājums vēl nav sagatavots. 

J. Garančs vēlas saņemt reālākos piedāvājumus, kā arī lūdz palīdzību sagatavojot 

iepirkumu, lai zinātu konkrēti, kuras kompānijas uzrunāt. 

V. Bārda skaidro, ka uzņēmējiem vajag šo pakalpojumu pēc iespējas ātrāk un vēlas 

noskaidrot, vai līgumu var slēgt vairāki uzņēmēji kopā.  

J. Ābele min, ka nav nozīmes, kurš ir pasūtītājs, tie varētu būt arī vairāki uzņēmēji. 

V. Bārda sola konsultēties ar izpilddirektoru un juristi, lai veidotu pašvaldības 

iepirkumu. 

A. Krūmiņš komentē, ka pašvaldības 33 objektiem lielākai daļai iekārtas ir sliktā 

stāvoklī, ka apsardzes firmas pakalpojumu nesniegs, kamēr iekārtas netiks atjaunotas. 
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A. Līvs min, ka biežākā problēma ir elektrības pārrāvumi, ka bieži tiek darbināti 

akumulatori, bet šo iekārtu atjaunošanas A. Līva prāt nebūtu milzu izmaksas. Jāsāk pamazām 

savest kārtībā pašvaldības objektus un uzņēmumus.  

J. Garančs iesaka veidot iepirkumu uz konkrētu laika periodu, tajā laikā būs iespējams 

visu sakārtot, kā arī iegūt pieredzi šai jomā. 

V. Bārda aicina nekavēties, jo ir uzņēmumi, kuriem šo pakalpojumu vajag nekavējoties. 

 

 

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētaja vietnieka 

vēlēšanas 

S. Stūre informē, ka uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā ir notikušas izmaiņas. 

Irita Neripa ir atsaukusi savu kandidatūru no padomes locekļa pienākumu pildīšanas. Padomes 

nolikums paredz, ka šādā gadījumā jāieceļ uzņēmuma pārstāvis, kurš pēc uzņēmēju 

kopsapulces  balsojuma ir nākamais locekļa amata pretendents. Šoreiz tas ir ZS "Priedītes" 

īpašnieks Alvis Bondars, tomēr viņš savu kandidatūru atsauc. Tāpēc par uzņēmēju konsultatīvās 

padomes locekli kļūst nākošā locekļa amata pretendente Viola Ķikute, kura pārstāv 

kokapstrādes uzņēmumu SIA “Alewood”.  

 S. Stūre lūdz izvirzīt kandidatūras jaunajam padomes priekšsēdētājam. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja amatam uz balsošanu tiek izvirzīts 

viens kandidāts: A. Līvs. 

Atklāti balsojot: PAR 7 padomes locekļi ( I. Caune, E. Eglītis, I. Veinberga, I. Ozola, 

M. Siktārs, V. Ķikute, J. Mošura), PRET – 0 padomes locekļi, ATTURAS – 1 padomes 

loceklis (A. Līvs), BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS – 4 padomes locekļi (I. Neripa, U. Mežulis, 

T. Prokopovičs, G. Meļķe-Kažoka). Kā rezultātā par Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

priekšsēdētāju uz otro termiņu tiek ievēlēts A. Līvs (SIA “Elkoms I”). 

S. Stūre lūdz izvirzīt kandidatūras jaunajam padomes priekšsēdētāja vietniekam. 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka amatam uz balsošanu tiek 

virzīti 3 kandidāti: I. Ozola, I. Veinberga, E. Eglītis. 

E. Eglītis un I. Veinberga savu kandidatūru atsauc. 

Atklāti balsojot par I. Ozolas kandidatūru: PAR 7 padomes locekļi ( I. Caune, E. Eglītis, 

I. Veinberga, A. Līvs, M. Siktārs, V. Ķikute, J. Mošura), PRET – 0 padomes locekļi, 

ATTURAS – 1 padomes loceklis (I. Ozola), BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS – 4 padomes 

locekļi (I. Neripa, U. Mežulis, T. Prokopovičs, G. Meļķe-Kažoka). Kā rezultātā par Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieci kļūst I. Ozola (saimnieciskās darbības veicēja).  

Uzņēmēju konsultatīvā padome NOLEMJ: 

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir Andris Līvs (SIA “Elkoms I”). 

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētaja vietniece ir Ilze Ozola 

(saimnieciskās darbības veicēja).  

 

 

3. Aktualitātes Alojas novada domē 

Ziņo V. Bārda 

V.Bārda informē par aktualitātēm Alojas novada domē: 

 Tiek plānota siltumtrases izbūve Alojā, tiks parakstīts aizdevuma līgums Valsts kasē; 

 Tikšanās ar Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību par apsardzes pakalpojuma 

jautājumu; 

 Notiek būvsapulces par Puikules PII remontu, darbi pēc plāna iet uz priekšu; 

 Tikšanās ar Latvijas Futbola federāciju, piedalīšanās valdes sēdē, domes sēdē tika lemts 

par Alojas novada kapitāldaļu atsavināšanu; 
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 Tikšanās ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem, tika lemts par Alojas novada 

iekļaušanu Valmieras biznesa inkubatorā, tiks lemts arī par Alojas novada iekļaušanu 

Vidzemes plānošanas reģionā nākošajā plānošanas periodā; 

 Domes sēdē tika lemts piešķirt papildus finansējumu Brīvzemnieku pagasta pārvaldei, 

Puikules PII un Brīvzemnieku pagasta ēkas fasādes sakārtošanai; 

 Tika piešķirts papildus finansējums, lai sakārtotu kapsētu celiņus Alojā un Staicelē; 

 Notikusi civilās aizsardzības sēde, lai operatīvāk un kreatīvāk reaģētu ar COVID 19 

saistītiem jautājumiem; 

 Vilzēnu tautas namā atjaunota svinību zāle, grīdas segums; 

 Noslēgušies ceļa atjaunošanas darbi Baznīcas un Jūras ielas krustojumā Alojā; 

 Tiek strādāts pie 2021. gada budžeta pieņemšanas; 

 Notikušas sanāksmes ar Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem, pārvēlēta vadība; 

 Ir parakstīts līgums par Ozolmuižas pils nomu; 

 Notikušas Biznesa laboratorijas (B-LAB) plānošanas un attīstības sapulces; 

 Marta Čukure apbalvota “Gada brīvprātīgais 2020” nominācijā; 

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

 Notikusi Alojas novada uzņēmēju kopsapulce. 

A. Krūmiņš papildina, ka norit skolas 2., 3. un 4. kārtas darbi, turpinās projektēšanas darbi. 

 

4. Aktualitātes uzņēmēju vidū 

Ziņo A. Līvs 

A. Līvs stāsta, ka izmaiņas būvniecības jomā nav vērojamas. 

V. Ķikute komentē, ka darbs ražotnē ir gandrīz apstājies, jo ir maz pasūtījumu. 

E. Eglītis iestarpina, ka šajā gadā tūrisma sezona ir bijusi ļoti laba. Kā arī ir realizēti vairāki 

projekti, iegādāti jauni pamatlīdzekļi, iegādāts kubls, kas pieejams nomai. Privātā izgājienā 

izmēģinātas “Ilzes kurpes” (purva kurpes), ļoti patika, iesaka visiem. 

I. Ozola stāsta, ka konsultējusies veselības dienestā, pastaigas ar purva kurpēm šobrīd nav 

atļautas, bet ir pieejamas kurpes īrei, lai šo pasākumu izbaudītu vienas ģimenes vai mazu grupu 

ietvaros. Tiek domāts kā šo pasākumu veikt. 

V. Bārda dalās ar idejām, kā uzņēmējiem pārvarēt šo grūto laiku, kurus ietekmējusi COVID 

19 pandēmija. V. Bārda min Alojas novada trūkumus tūrisma jomā – nespēja izmitināt 20 un 

vairāk cilvēkus. 

A. Bondars priecājas, ka ir ievēlēta jauna padomes vadība, min, ka seko līdz un ik palaikam 

piedalās padomes sēdēs. Par uzņēmuma aktualitātēm min - ar celtniecību viss kārtībā, kā arī 

visi veseli. Uzņēmums piedalās arī pašvaldības iepirkumos. Bet skumji, ka pandēmija ietekmē 

vairāku sfēru uzņēmumus, kā piemēram tūrisma jomas uzņēmumus. A. Bondars oponē V. 

Bārdam, ka SIA “Mieriņš” var uzņemt līdz 20 personām. V. Bārda komentē, ka ticies ar B. 

Siktāri un SIA “Mieriņš” nav iespējama izmitināšana tik lielam cilvēku skaitam, jo lielāko ties 

numuri ir rezervēti. 

J. Garančs sveic jauno padomes vadību, kā arī iesaka turpināt sadarbību ar Limbažu un 

Salacgrīvas uzņēmēju padomēm. J. Garančs izsakās, ka nespēj izsekot plašam informācijas 

daudzumam, kas tiek sūtīts e-pastā. V. Bārda komentē, ka nepieciešams filtrēt izsūtīto 

informāciju, dalot pa sfērām. S. Stūre komentē, ka informācija tiek šķirota un izsūtīta 

pamatojoties uz izveidoto iekšējo datu bāzi, cik vien tas iespējams. Arī I. Kreišmane min, ka 

uzņēmums saņem tikai uzņēmumam vērsto informāciju. 

J. Garančs iesaka apkopot sūtāmo informāciju, lai tai vieglāk būtu izsekot. S. Stūre šo min 

kā labu ideju un ka varētu uz katru uzņēmēju padomes sēdi sagatavot prezentāciju par 

uzņēmējiem aktuālāko.  

A. Līvs aicina pārējos svarīgāko informāciju sūtīt saviem kolēģiem. 
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5. Citi jautājumi: 

 

 S. Stūre min, ka COVID 19 radītās situācijas dēļ, nepieciešams izvēlēties rezerves datumu 

Alojas novada Uzņēmēju dienai. Kā rezerves datums tiek noteikts 2021.gada 12. jūnijs. 

 Kā arī diskusiju un cenu aptaujas rezultātā par balles muzikantiem izvēlēta grupa “Laika 

upe”. 

 V. Bārda iestarpina, ka iegūta Cisco Webex Meetings licence. Kā arī Domes sēdes tiks 

translētas youtube portālā. 

 Nākamās sēdes laiks un vieta: 2021.gada 21. janvārī plkst. 15.00, Cisco Webex Meetings. 

 

Sēde slēgta plkst. 16.55 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


