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ALOJAS 

UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES 
 

2021.gada 2.septembrī  PROTOKOLS    Nr. 6/2021 
Ungurpils 

 
Sēdes sākums plkst. 15.20 

Darba kārtība: 

1. Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma izstrādāšana - Uzņēmējdarbības 

atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre; 

2. Citi jautājumi: 

 Nākamās sēdes laiks un vieta. 

 

Sēdi vada:  Andris Līvs, SIA "ELKOMS I" 

Sēdi protokolē:  Zane Lapšāne-Celma, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu  

koordinatore 

Sēdē piedalās:  

1. Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi: 

 Alvis Bondars, ZS “Priedītes”; 

 Andris Līvs, SIA "ELKOMS I";  

 Ilze Ozola, Saimnieciskās darbības veicēja; 

 Inese Veinberga, SIA "Tēraudiņi"; 

 Māris Siktārs, SIA "Draugu dārzs"; 

 Linda Neļķe, ZS “Klētnieki”. 

2. Domes pārstāvji: 

 Sabīne Stūre, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja; 

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

koordinatore. 

3. Uzaicinātās personas: 

 Irita Grāvere, SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi””; 

 Uldis Mežulis, SIA “Rudzo”. 

4. Citi interesenti: 

 Baiba Siktāre, SIA “Mieriņš”; 

 Ilgonis Līvs, SIA “Elkoms I”; 

 Jolanta Līva, SIA “Elkoms I”. 

Sēdē nepiedalās: 

 Edgars Eglītis, SIA "Upeslaivas.lv"; 

 Ilze Caune, SIA "Aloja - Starkelsen"; 

 Toms Prokopovičs, ZS "Strautmaļi"; 

 Jana Mošura, Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja; 

 Gunita Meļķe-Kažoka, Alojas novada domes Nekustamo īpašumu speciāliste. 
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Sēde tiek ierakstīta audioformātā. 

 

1. Limbažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma izstrādāšana 

Ziņo S. Stūre 

S. Stūre informē klātesošos - ir notikusi sanāksme ar Limbažu un Salacgrīvas pārstāvjiem, lai 

pārrunātu uzņēmēju padomju tālāko darbību, kā arī veidotu padomes nolikumu.  

Jaunais nolikums paredzētu, ka padomē darbotos 15  dalībnieki, attiecīgi 5 no katras 

administratīvās teritorijas. Salacgrīvas priekšlikums: padomes darbojas katrā reģionā, kā arī ir kopējā 

Limbažu novada uzņēmēju padome- padomes turpina darboties esošajā režīmā, kā arī izvirza 

pārstāvjus, kuri darbosies Limbažu novada padomē.  

Padomes nolikums paredzēs, ka pašvaldībā darbojas speciālists, kurš, sadarbojoties ar 

padomes un domes priekšsēdētaju, sagatavo sēdes darba kārtību, kā arī veic sēžu protokolēšanu.  

Padomes sastāvā vairs netiks iekļauti domes pārstāvji, uz katru sēdi, pēc nepieciešamības, tiks 

pieaicināti konkrētas jomas speciālisti no domes. 

Tiek izteikts viedoklis, ka katrā teritorijā (Aloja, Limbaži, Salacgrīva) ir jābūt 

uzņēmējdarbības speciālistam, kurš pārstāv uzņēmēju intereses. Uzņēmēji vēlas izteikt atbalstu 

speciālistiem, kuri šobrīd darbojas un pārstāv uzņēmēju intereses. Vēlas noskaidrot, kā šajā situācijā 

rīkoties, lai šo atbalstu sniegtu. Tiek izteikts priekšlikums, ka nepieciešams sagatavot dokumentu, kas 

tiks nodots domes priekšsēdētājam. Kā arī nepieciešams uzaicināt domes vadību uz tikšanos, lai šo 

jautājumu apspriestu un mēģinātu kopīgi risināt. 

Nepieciešams definēt un iekļaut nolikuma projektā uzņēmēju konsultatīvās padomes jauno 

struktūru un nosaukumu, izteiktā ideja – Alojas uzņēmēju padome. 

Mēģinot vienoties par sapulču biežumu, tiek izteikta doma, ka Alojas uzņēmēju padome tiekas 

vienu reizi mēnesī. Limbažu novada uzņēmēju padome arī tiekas vienu reizi mēnesī. Ja nepieciešams 

tikties biežāk, var organizēt darba grupas, kur tiek apspriesti noteikti jautājumi. 

Alojas uzņēmēji izsaka domu, ka Limbažu novada uzņēmēju padomē darbojas 3 uzņēmēji no 

Alojas administratīvās teritorijas, bet sēdēs var piedalīties visi interesenti. Alojas uzņēmēju padomē 

darbotos 9 uzņēmēju pārstāvji. Sēdes varētu organizēt gan klātienē, gan attālināti. 

Obligāti jāsaglabā administrācijas pārstāvis, kas pārstāv uzņēmēju intereses – 

uzņēmējdarbības speciālists. 

Alojas novada uzņēmēju padome izsaka vēlmi organizēt tikšanos esošās padomes sastāvā, 

līdz brīdim, kad tiks ievēlētas jaunās padomes. 

Uzņēmēju padomes ir vienojušās rīkot kopīgu tikšanos, lai pārrunātu katras teritorijas 

aktivitātes un plānoto. 

Padome diskutē par speciālistu trūkumu Alojas administrācijā, vienojas, ka nepieciešams 

paust viedokli pēc iespējas vairāk cilvēkiem, ka speciālisti ir nepieciešami, lai tas nonāk līdz domes 

vadībai.  

  

Pieņemtie lēmumi: 

1. Nepieciešams organizēt uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanos ar domes vadību, lai 

pārrunātu Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu, uzņēmēju 

iesaisti domes darbā, tai skaitā iesaisti Limbažu novada domes struktūras veidošanā. 

 

Sēde slēgta plkst. 16.35 

 

Sēdi vadīja:      Andris Līvs 

 

Sēdi protokolēja:      Zane Lapšāne-Celma 


