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ALOJAS NOVADA 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2021.gada 18. maijā   PROTOKOLS    Nr. 5/2021 
Ungurpils 

 
Sēdes sākums plkst. 15.00 

Darba kārtība: 

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

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība pēc Administratīvi teritoriālās reformas, 

sadarbības modelis ar Limbažu un Salacgrīvas uzņēmēju padomēm - Andris Līvs, SIA 

"ELKOMS I"; 

3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2021-  Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra 

SALA vadītāja Sabīne Stūre; 

4. Aktualitātes Alojas novada domē un informācija par Alojas novada domes maija sēdē 

izskatāmajiem jautājumiem - Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda; 

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"; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Linda Neļķe, ZS “Klētnieki”; 

2. Domes pārstāvji: 

 Valdis Bārda, Alojas novada domes Priekšsēdētājs; 

 Sabīne Stūre, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja; 

 Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu 

koordinatore. 

3. Uzaicinātās personas: 

4. Citi interesenti: 

 Ieva Kreišmane, SIA “DK Apsītes”; 

 Jānis Garančs, SIA "Aloja - Starkelsen". 

Sēdē nepiedalās: 
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 Alvis Bondars, ZS “Priedītes”; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

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

 

Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam 

Ziņo A. Līvs 

Uzņēmēji diskutē par apsardzes kompāniju SIA “Megasargs” un SIA “Evor” pakalpojumu 

izmaksām, kuras apsardzes kompānijas ir iesniegušas. V. Bārda uzsver, ka nepieciešams izplatīt 

informāciju, lai par šo pakalpojumu informētu ne tikai uzņēmējus, bet arī privātpersonas. 

A. Līvs uzsver, ka SIA “Evor” piedāvātie pakalpojumi ir lētāki. V. Bārda vēlas noskaidrot, 

vai piedāvāto pakalpojumu pakete atšķiras. A. Līvs komentē, ka līdzīgi, vienīgā atšķirība, ka SIA 

“Megasargs” neiekasētu papildus samaksu par papildus izbraukumiem uz objektiem. 

Uzņēmēji diskutē, ka nepieciešams padomāt, kā sadalīt starpību, kas rodas piesaistot 

apsardzes pakalpojumu novadam. J. Garančš komentē, ka SIA “Aloja-Starkelsen” svarīga 

apsardzes pakalpojuma esamība nakts stundās un brīvdienās, kā arī, kopā ar citiem uzņēmējiem, 

ir gatavs iztrūkstošo summu nosegt, bet nepieciešams piesaistīt papildus klientus, kurus palīdz 

atrast arī tie, kuri slēgs līgumu ar apsardzes kompāniju, lai nākotnē spētu ietaupīt saņemot šo 

pakalpojumu. 

Uzņēmēji vienojas, ka nepieciešams organizēt tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem, 

uzņēmējiem un apsardzes firmām, kuras varētu sniegt apsardzes pakalpojumu novadā. 

 

2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbība pēc Administratīvi teritoriālās reformas, 

sadarbības modelis ar Limbažu un Salacgrīvas uzņēmēju padomēm 

Ziņo A.Līvs 

  Ir notikusi tikšanās ar Limbažu Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvjiem, padomes 

locekļiem ir pieņemams tas, ka Limbažu novada uzņēmēju padomē, vienlīdzīgā skaitā, darbotos arī 

Alojas administratīvajā teritorijā esošie uzņēmēji. Nepieciešams vienoties, cik daudz uzņēmēji varētu 

darboties jaunajā padomē. Bet nepieciešama padome arī katrā administrācijā, kā tas bijis līdz šim. 

Būtu svarīgi arī noskaidrot Salacgrīvas uzņēmēju viedokli. 

  V. Bārda uzsver, ka nepieciešama uzņēmēju un deputātu sasaiste, lai arī turpmāk tiktu 

aizstāvētas uzņēmēju intereses un viedoklis. Nepieciešams organizēt uzņēmēju un deputātu tikšanos, 

kad būs zināmi vēlēšanu rezultāti. 

  J. Garančš min, ka nepieciešams apkopot Salacgrīvas un Limbažu padomes viedokli, kā arī 

rast iespēju sadarboties. Pēc tam izveidot formu, kādā uzņēmēji darbosies turpmāk. 

  S. Stūre izsakās, ka nepieciešams veidot diskusiju ar Salacgrīvas un Limbažu pārstāvjiem. 

Iepriekš izskanējis, ka Salacgrīva vēlas darboties esošā struktūrā.    

 

3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2021 

Ziņo S. Stūre 

  S. Stūre informē, ka Alojas novada uzņēmēju diena notiks 29. maijā. 

Ir izstrādāta programma, kura ir atšķirīga no iepriekšējām Alojas novada uzņēmēju dienām, 

nemainīgā daļa – uzņēmēju tirgus, būs papildus arī izstādes – informatīvie stendi par uzņēmumiem 

- Uzņēmēju parks, fotogrāfiju izstāde – Mans Alojas novads. Ir arī plānota uzņēmēju sumināšana, 

tā šogad notiks individuāli. Kultūras programma plānota pārraides veidā, kas tirdziņa laikā tiks 

atskaņota. 

Vēl nepieciešams precizēt par tehnikas parādi, kādā formātā un, vai vispār nepieciešams to 

organizēt. V. Bārda komentē, ka pasākumu vajag organizēt, bet nepieciešams pareizi formulēt, bet 
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nepieciešams arī uzņēmēju viedoklis. E. Eglītis izsakās, ka viņš ir “noteikumu cilvēks”, ja 

kontrolējošās iestādes ir sniegušas atbildi, ka šāda veida pasākumu nevar organizēt, tad nav 

nepieciešams to darīt. I. Ozola iestarpina, ka viņai patiktu, ka šāds pasākums tiktu organizēts, bet 

jāskatās vai un kā to var izdarīt. A. Līvs izsakās, ka tehnikas parādi organizēt vajag. I. Veinberga 

iesaka organizēt mazus video sižetus uz ekrāniem, V. Bārda atbild, ka šādā veidā tiks pulcināti 

cilvēki, līdzīgi kā koncertos, kas beigās ir resursu izšķērdēšana, jo tiek ieguldīts laiks un darbs, bet 

nesasniedz vajadzīgo auditoriju. S. Stūre komentē, ka tiek veidoti video rullīši par uzņēmējiem, 

kas ir nominanti, tie tiks translēti Facebook vietnē. S. Stūre izsaka viedokli, ka viņasprāt, tehnikas 

parādi nevajadzētu organizēt. J. Garančs iesaka tehniku izvietot pilsētā, apzīmējot to kā izstādi, 

konkrētā vietās. S. Stūre komentē, ka ideja nav slikta, bet organizēšanai atlicis par maz laika, tomēr 

solās padomāt, kā to varētu izdarīt. V. Bārda aicina visus to apspriest, kā arī padomāt par vietām, 

kur to varētu izdarīt, ja vien tas ir iespējams, kā arī pats aprunāsies ar Alojas pilsētas un pagasta 

pārvaldes vadītāju, lai rastu iespējamo risinājumu. 

Ir izteikts priekšlikums pasniegt Alojas uzņēmēju padomes specbalvu, S. Stūre lūdz 

Uzņēmēju konsultatīvo padomi savā starpā vienoties, kā šī balva tiks pasniegta. I. Ozola izklāsta, 

ka ir jau izvirzīti pāris kandidāti: SIA “885”, kā Nākotnes cerība, SIA “Mieriņš” – Uzņēmējs 

uzņēmējam, SIA “BT Power” – “Biznesa gazele”, ZS “Pubas” – Inovatīvākais uzņēmums, sarakstā 

ir arī: ZS “Upītes, “SIA “Rudzo”, SIA  “Vidzemes grīdas”, bet par to ir nepieciešams diskutēt. V. 

Bārda komentē, ka Uzņēmēju konsultatīvā padome var izveidot savas nominācijas, kas netika 

iekļautas konkursa nolikumā, kā arī pašvaldības pārstāvji personīgi sveiks 2. un 3. vietas ieguvējus. 

E. Eglītis komentē, ka jānolemj ko pasniegs nominantiem, kā arī to, kad un kā tas tik izdarīts. A. 

Līvs vēlas noskaidrot cik izmaksāja pašvaldības gatavotās balvas, kā arī izsaka domu, ka pats 

varētu būt sponsors balvām. V. Bārda komentē, ka šīs balvas nevarētu tikt izgatavotas kopā ar 

galvenajām balvām. Padome vienojas, ka par to diskutēs un nonāks pie kopīga slēdziena. 

 

4. Aktualitātes Alojas novada domē un informācija par Alojas novada domes maija sēdē 

izskatāmajiem jautājumiem 

Ziņo V. Bārda 

Tiks piešķirts finansējums: 

 Latvāņu izplatības apkarošanai; 

 Alojas Ausekļa vidusskolas 3. kārtai – pārbūvei; 

 Vīķu muižas deinstitucionalizācijas projekta turpinājumam; 

 Siltumtrases izbūvei un paplašināšanai Alojā, nepieciešams pieslēgt apkuri arī ēkai Rīgas 

ielā 22, kura iegādāta pašvaldības vajadzībām; 

 Puikules pirmskolas izglītības iestādes (PII) izbūves projekta nodošanai. 

 

 Notikušas sapulces par Covid 19 pasākumiem; 

 Sapulces par Limbažu novada izveidi; 

 Regulāras būvsapulces par Vīķu muižas projektu, plānota līguma laušana – par tīšu līguma 

noteikumu neievērošanu un izpildes termiņu kavēšanu no būvnieku puses; 

 Tikšanās ar vakcinācijas biroju par efektīvāka vakcinācijas procesa nodrošināšanu; 

 Sapulces par siltumtrases izbūvi; 

 Norit sarunas par 2022. gada budžeta izveidi ar LPS un ministrijām; 

 Uzsākta novada attīstības plāna izstrāde; 

 Tikšanās par Zaļo dzelzceļu projektu; 

 Vērtēta Alojas novada kapitālsabiedrību darbība; 

 Noticis Latvijas futbola federācijas (LFF) kongress, sarunas ar LFF par sporta kompleksa 

attīstīšanu. Plānots attīstīt arī futbola kustību Alojā, esošo laukumu uzlabošana; 
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 Taimiņu ielaišana Salacas upē; 

 Gatavošanās eksāmenu un ieskaišu norisei novada skolās; 

 Plānota PII darbība vasarā; 

 Jauniešu biedrība izteikusi vēlmi aktivizēt disku golfa aktivitātes Alojā, tiek organizētas talkas 

un notiek teritorijas sakopšana. 

 

5. Citi jautājumi: 

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

nākamā sapulce notiks 2021.gada 17. jūnijā plkst.15.00 attālināti Webex platformā. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 17.00 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


