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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2021. gada 18. februārī  PROTOKOLS    Nr. 2/2021 
 

Alojā 
Sēdes sākums plkst. 15.00 

Darba kārtība: 

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

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

3. Jaunumi uzņēmējiem -  Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja 

Sabīne Stūre; 

4. Pašvaldībai piederošo telpu izmantošana - Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis 

Bārda; 

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

6. 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: 

 Alvis Bondars, ZS “Priedītes”; 

 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";  

 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv"; 

 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen"; 

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Linda Neļķe, ZS “Klētnieki”; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

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

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja. 

 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs; 

 Sabīne Stūre, Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja; 

 Zane Lapšāne-Celma, Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore. 

 

3. Uzaicinātās personas: nav 
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4. Citi interesenti: nav 
Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

Sapulces sākumā S. Stūre paziņo, ka Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

sastāvā ir notikušas izmaiņas. Viola Ķikute, kura pārstāvēja uzņēmumu SIA “Alewood” un 

Uldis Mežulis SIA “Rudzo” īpašnieks, ir atsaukuši savas kandidatūras no padomes locekļu 

pienākumu pildīšanas. Padomes nolikums paredz, ka šādā gadījumā jāieceļ uzņēmuma 

pārstāvis, kurš pēc uzņēmēju kopsapulces  balsojuma ir nākamais locekļa amata pretendents. 

Šoreiz tie ir ZS “Priedītes” īpašnieks Alvis Bondars un ZS “Klētnieki” pārstāve Linda Neļķe. 

 

1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam 

Ziņo A. Līvs 

A. Līvs ziņo, ka jautājumā par apsardzes pakalpojuma piesaisti Alojas novadam ir 

notikusi virzība uz priekšu. Ir bijusi tikšanās ar SIA “Mega Sargs” pārstāvjiem, kā iespējamiem 

apsardzes pakalpojuma piedāvātājiem Alojas novadam. 19. februārī plānota objektu apsekošana 

kopā ar SIA “Mega Sargs” pārstāvjiem. A. Līvs, nepieciešamības gadījumā, gatavs piedāvāt, 

apsardzes pakalpojuma sniedzējiem, telpas un mašīnas apkopi. 

 

2. Aktualitātes uzņēmēju vidū 

Ziņo A. Līvs 

A. Līva priekšlikums, iekļaut uzņēmēju konsultatīvās padomes darba kārtībā jautājumu, 

ka uzņēmēju konsultatīvā padome tiek informēta par svarīgākiem jautājumiem pašvaldības 

darbā, tādā veidā savstarpēji konsultējoties spētu rast rezultātu, kur nepieciešama konsultatīvās 

padomes iesaiste. 

V. Bārda komentē, ka virkne dokumentu satur sensitīvus datus, kas nav nododami 

trešām personām. Dokumentus būtu nepieciešams papildus apstrādāt, kas prasītu lielu darbu. 

Ja šie jautājumi tiktu apspriestu uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, tad būtu nepieciešama 

padomes locekļu iesaiste šo jautājumu apspriešanā arī domes komiteju sēdēs. 

 

3. Jaunumi uzņēmējiem 

Ziņo S. Stūre 

 

S. Stūre informē uzņēmējus par jaunumiem: 

 Informācija no LPS un EM semināra par valsts atbalstu uzņēmējiem; 

 VID jaunumi; 

 VSAA dīkstāves piemaksas, atbalsts bērnu kopšanā, slimības pabalsti; 

 LIAA starptautiskās konkurētspējas veicināšana un atbalsts individuālo aizsardzības 

līdzekļu sertifikācijai; 

 AS “Attīstības finanšu institūcija “ALTUM”” jaunumi; 

 Kultūrkapitāla fonds piedāvā kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensāciju; 

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piedāvā atbalstu tūrisma operatoriem un 

repatriācijas izmaksu segšanai; 

 Būvniecības valsts kontroles birojs piedāvā energoefektivitātes likumā noteiktās 

izpildes termiņu pagarināšanu; 

 Nomas maksas segšanas atbalsts; 

 Nekustamā īpašuma segšanas termiņu pagarināšana; 

 “Ēnu diena 2021”; 

 Uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros; 

 Alojas novada uzņēmēju diena notiks 2021.gada 29. maijā; 
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 Informācija par semināriem un apmācībām; 

 Informācija par tiešsaistes diskusijām un konferencēm. 

A. Bondars interesējas, vai Alojas novada uzņēmēju dienas 29. maijā nebūs kā 

priekšvēlēšanu kampaņa. V. Bārda atbild, ka pasākums netiek veidots no jauna, ir bijušas bažas 

par to, bet konsultējoties par šo jautājumu, viss ir kārtībā, tas netiks uzskatīts par šāda veida 

pasākumu. 

I. Veinberga iesaka noteikt konkrētu datumu un to vairs nemainīt, lai uzņēmēji un 

iedzīvotāji būtu informēti. 

I. Ozola iesaka, ja pandēmija turpinātos, gribētu vērot apbalvošanu klātienē, piemēram, 

facebook live video vai iemūžināšana fotogrāfijās, lai varētu būt klātesoši vismaz šādā veidā. 

V. Bārda ir pozitīvi noskaņots, ja nenotiks pasākumi iekštelpās, tad notiks āra pasākumi.  

 

4. Pašvaldībai piederošo telpu izmantošana 

Ziņo V. Bārda 

V. Bārda izklāsta, ka SIA “Alojas novada saimniekserviss”, Alojas novada domes 

Attīstības nodaļa, Bāriņtiesa un Izglītības, kultūras un sporta nodaļa ir pārcēlušies uz jaunām 

telpām Rīgas ielā. Jautājums, ko darīt ar Limbažu ielas 8 māju un dzīvokli Kalēju ielā 3a.  

Deputātu priekšlikums ir atsavināt Kalēju ielas dzīvokli, izveidojot papildus dzīvojamo 

fondu. Māju Limbažu ielā 8 nodot iedzīvotāju vai uzņēmēju vajadzībām, ilgtermiņā īrēt biroju 

vajadzībām, bet šo ēku nepārdot. Uzņēmēji atbalsta ideju - ēku Limbažu ielā 8 nodot uzņēmēju 

vajadzībām, izīrēt ilgtermiņā. 

Ir ideja Rīgas ielas 24 dzīvokli 2. stāvā izveidot par dienesta dzīvokli.  

Vēl atklāts jautājums, vai pašvaldības policijas biroju pārvietot no Kalēju ielas uz citu 

vietu. 

 

5. Aktualitātes Alojas novada domē 

Ziņo V. Bārda 

 Tikšanās ar SIA “Latvijas Mobilais telefons”, tarifu apspriešana; 

 Darba grupas sanāksmes par Ungurpils dzirnavu ezera pludmales attīstību; 

 Notikusi Alojas novada domes sēde, pieņemts 2021. gada budžets; 

 Sanāksme par Alojas pilsētas siltumtrases izbūvi; 

 Sanāksme par gājēju tiltu pār Salacu Staicelē; 

 LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde par 2021. gada plānotajiem 

darbiem; 

 Sapulce par Staiceles pirmskolas izglītības iestādes darbību nākotnē; 

 Izstrādāti LEADER projekti; 

 Alojas novada domes ārkārtas sēde, tajā apspriestie jautājumi – dzīvokļu un ēku tālākā 

virzība; 

 Izsludināts iepirkums projektu vadītāja amatam, diemžēl kandidatūra tika atsaukta; 

 Alojas novada domes Finanšu komitejas sēdē diskutēts par iepirkumu apstiprināšanu 

saistībā ar “Vīķu muižu”, apgaismošanas ierīkošanu; 

 Tikšanās par Vilzēnu tautas nama vestibila un tualetes pārbūvi. 
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6. Citi jautājumi: 

Lai veicinātu uzņēmēju konsultatīvās padomes sadarbību ar Alojas novada domi par darbu 

Alojas novada domē, nolemts Uzņēmēju konsultatīvo sēdi organizēt dienu pirms Alojas novada 

domes apvienotās komiteju sēdes, lai padome varētu piedalīties jautājumu apspriešanā. 

 

Nākamās sēdes laiks un vieta: 16. martā plkst. 15.00, Webex platformā. 

 

Sēde slēgta plkst. 16.35 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


