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_____________________Alojas novads__________________ 

 

IEDZĪVOTĀJU SANĀKSMES “VAI LABI DZĪVOT UNGURPILĪ” 

    PROTOKOLS    

 Nr.1/2019 

 

Datums: 18.03.2019 

 

Sapulces 

sākums: 

17.00 

Vieta: SALA, Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads 

 

Sanāksmes tēma: 1. Iedzīvotāju informēšana par 2018. gada finanšu rādītājiem un paveiktajiem darbiem. 

Plānoto 2019. gadā. 

2. Iedzīvotāju informēšana par reģionālās reformas jautājumiem. 

3. Iedzīvotāju viedokļu apkopošana par sadzīves, brīvā laika dažādošanas un attīstības 

jautājumiem. 

4. Diskusijas ar iedzīvotājiem par aktuāliem jautājumiem. 

 

Protokolēja: 
Zanda Aderniece 

Dalībnieki: Alojas novada dome (AND), Alojas novada deputāti (AnD), iedzīvotāji (IE) 

AND: 

 Valdis Bārda (Alojas novada domes priekšsēdētājs (VB)) 

 Jurģis Rācenis (Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (JR)) 

 Māris Beļaunieks (Alojas novada domes izpilddirektors (MB)) 

 Mārīte Petruševica (Attīstības nodaļas vadītāja (MP)) 

 Rihards Būda (Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs (RB)) 

 Normunds Šults (Alojas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors (NŠ)) 

 Ieva Prauliņa (Uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas SALA vadītāja (IP)) 

 Pēteris Bojārs (SIA“Alojas novada Saimniekserviss” valdes loceklis (PB)) 

 

AnD: 

 Arvīds Ozols (AO) 

 Inga Mauriņa Kaļva (IMK) 

 

Lietotie saīsinājumi AAV – Alojas Ausekļa vidusskola 

VUGD- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VARAM- Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 

SALA- Uzņēmējdarbības atbalsta centrs-bibliotēka SALA 
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ES- Eiropas Savienība 

Sanāksmi vada  Biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” valdes loceklis Andrejs Hansons (AH) 

Interesentu skaits   24 

Darba kārtības 

jautājumi: 

1. Esošā situācija Alojas novadā un prognozes 2019. gadam finanšu jomā. Ziņo (VB). 

2. Realizētie un iecerētie projekti Alojas novadā. Ziņo (MP). 

3. Aktualitātes un plānotās aktivitātes kārtības un drošības jautājumos. Ziņo (NŠ). 

4. Jautājumi par aktualitātēm komunālajos jautājumos un iepazīšanās ar SIA “Alojas 

novada Saimniekserviss” valdes locekli (PB). 

5. Par realizētajiem, nepabeigtajiem un uzsāktajiem projektiem pagastā, problēmu 

jautājumiem un to risināšanas ceļiem ziņo (RB). 

6. Par pašvaldības uzdevumiem, problēmu risināšanas ceļiem ziņo (MB). 

7. Reģionālās reformas izaicinājumi un prognozes. Viedoklī dalās (VB) un (MB). 

8. Par pasākumiem sabiedriskās dzīves dažādošanā un SALAS darbību atskaitās (IP). 

9. Iedzīvotāju viedokļu apkopojums, ieteikumi, risinājumi, diskusijas. 

 

Darba gaita: 1. Esošā situācija Alojas novadā un prognozes 2019. gadam finanšu jomā. Ziņo 

(VB): 

1.1. Plānotie budžeta ieņēmumi 2019. gadā 4674753.00 EUR 

1.2. Plānotie budžeta izdevumi 2019. gadā 5660332.00 EUR 

1.3. Darbu uzsākuši daudz jauni speciālisti:  

 Jaunatnes lietu speciāliste,  

 Attīstības nodaļas vadītāja, 

 SIA “Alojas novada Saimniekserviss” valdes loceklis, 

 Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāja un citi speciālisti. 

1.4. Alojas novada prioritātes: 

 Izglītība. 

 Drošība. 

 Attīstības plāna izstrāde nākošajam periodam, nesamazinot finansējumu. 

 Esošo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana veselības 

kapitāldaļu uzņēmumos. 

1.5. Alojas Ausekļa vidusskolas remonta gaita, ekspertīze par ēkas tehnisko stāvokli, 

projekta saskaņošanas problēmas. 

 

2. Par realizētajiem un plānotajiem projektiem stāsta (MP): 

2.1. Realizētie projekti: 

- Audēju ielas un valsts reģionālā autoceļa P15 pārbūve, 

- LAD grants ceļu pārbūve, 

- veselības veicināšanas projekta aktivitātes. 

2.2. Plānotie projekti: 

- veselības veicināšanas projekta aktivitātes, 

- AAV lielās skolas ēkas remonts. 

- LAD grants ceļu pārbūve atlikušajos posmos, 

- Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un 

Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 

- Vīķu muižas pielāgošana sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidei. 

2.3. Virzīt deputātiem izskatīšanai jautājumu par daudzfunkcionālo, pārvietojamo telšu 

iegādi. 

 

3. Par kārtības un drošības jautājumiem stāsta (NŠ): 

3.1. Izveidotas divas vakances- policijas kārtībnieks. 

3.2. Notiek pārrunas ar vecākiem par vecāku patruļas izveidi. Nolikuma izstrāde. 

3.3. Notikusi “Drošības diena” ar VUGD un citu operatīvo dienestu pārstāvjiem. 
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3.4. Notiek darbs pie mājdzīvnieku reģistrācijas. 

3.5. Uzstādītas videonovērošanas kameras Alojas un Staiceles pilsētās. 

3.6. Regulāri notiek Iedzīvotāju pieņemšanas visā Alojas novadā. 

 

4. Par aktualitātēm SIA “Alojas novada Saimniekserviss” stāsta (PB): 

4.1. Darba stāžs neliels. 

4.2. Pirmās ugunskristības – avārija Alojas pilsētas katlu mājā. 

4.3. Gaida no iedzīvotājiem konkrētas lietas un lielāku iedzīvotāju ieinteresētību 

problēmu risināšanā. 

 

5. Par aktualitātēm Alojas pagastā stāsta (RB): 

5.1. Notiek bīstamo koku apsekošana un izzāģēšana. 

5.2. Notiek pirmsprojekta apskate un ceļa stāvokļa novērtēšana ceļa posmam Joglas 

iela- Pāle. 

5.3. Notiek pārrunas ar SIA “Aloja Starkelsen” par stāvvietas labiekārtošanu un 

transporta kustības drošības jautājumiem, esošā lieka ūdens novades iespējām 

Joglas ielā. 

5.4.Diviem ceļa posmiem( Liepkalni- Strautmaļi; Ruģēni- Strautiņi) uzbērts drupinātais 

materiāls. 

 

6. Par darbu Alojas novadā (MB): 

6.1. Pašvaldības uzdevums- radīt iedzīvotājiem labākus dzīves apstākļus.  

6.2. Liels izaicinājums jo daudz vajadzību un ierobežoti budžeta līdzekļi. 

6.3. Apliecina, ka līdzšinējā vadība ir rūpējusies par savu budžetu. 

6.4. Problēma- dzīvokļu trūkums. 

 

7. Par Reģionālās reformas izaicinājumiem un prognozēm viedoklī dalās (VB) un 

(MB): 

7.1. (VB) prezentē VARAM prezentāciju par reģionālās politikas attīstības virzieniem 

pēc 2020. gada ”Integrētā reģionālā attīstība”. 

- Nav atbildes par sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. 

- Nav nodefinēts mērķis ko reforma mainīs. 

- Uzņēmējdarbības attīstība. 

- Medicīnas pakalpojumu pieejamība. 

7.2.Izaicinājumi: 

- Iedzīvotāju skaita izmaiņas. 

- Migrācijas saldo. 

- Iedzīvotāju aizplūšana. Rīga nevar uzņemt visus. Iedzīvotāji izbrauc ārpus 

Latvijas. 

- Būtiskas algu atšķirības starp reģioniem. 

- Finanšu pārdale neatrisina problēmu- resursu pieejamība. 

- “Market gap”- tirgus pats nespēj atrisināt reģionālās atšķirības. 

7.3. Alojas novads atbalsta uzņēmējus: 

- GRANTS. 

- Skolēnu uzņēmumi. 

- Uzņēmēju konsultatīvā padome. 

- Līdz jūnijam skaidri jāiezīmē mērķi, indikatīvie rādītāji. 

- Nepieciešamas iedzīvotāju atbalsts. 

7.4. AH: 

Sarkano līniju nepieciešamība. Nosacījumi: 

- Alojas novadā paliek vidusskola. 

- Alojas novada bērniem ir pieejams bērnudārzs. 

- Alojas novadā pieejami medicīnas pakalpojumi. 
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7.5.MB: 

-  Kritērijs- bērnu skaits, lai pastāvētu skolas un iedzīvotāju skaits, lai pastāvētu 

pašvaldība. 

- Satversmē nav atrunāts kritērijs, cik lielām jābūt pašvaldībām. 

- Bažas, ka iedzīvotāju vēlmes netiks ņemtas vērā. 

7.6. VB: 

- Teritoriju apvienošana pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja tā nepazemina 

iedzīvotāju esošo stāvokli. 

- Ja teritoriju sadala tikai dalīšanas pēc, bažas, ka iedzīvotāji aizplūdīs no 

reģiona. 

- Ja bērnus vadīs uz skolām Salacgrīvā, Valmierā vai Limbažos, vecāki var 

izlemt doties līdzi. 

8. Par SALAS darbu stāsta (IP): 

8.1. Trīs gadu darba pieredze kā SALAS vadītājai. 

8.2. Ļoti plašs SALĀ piedāvāto aktivitāšu klāsts: 

- kultūras pasākumi, 

- rokdarbi, 

- uzņēmējdarbība, 

- konferences, 

- sanāksmes. 

8.3. Pietrūkst atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem un pašvaldības. 

8.4. Viskuplāk apmeklētie pasākumi ES 

 

Jautājumi un 

diskusijas: 

Iedzīvotāju uzdotie jautājumi: 

1. Par tirgus vietu Ungurpilī: Vai iespējams iekārtot tirgus vietu citur? 

 Laukums “Pie šķūņa” izveidojies vēsturiski, bez saskaņojuma. 

 Drošības jautājums. 

 Aktīva transporta kustība. 

 Konteineru izvietojums. 

2. Par atkritumu šķirošanu: Kas tiks darīts, lai iedzīvotāji kļūtu apzinīgi un šķirotu 

savus atkritumus? 

 Notikusi saruna ar (NŠ). 

 Šķirošanas konteineros tiek bērti sadzīves atkritumi. 

3. Kas pēc ziemas sezonas apsekos ielu aktu vākus? 

(PB) apņemas apsekot teritoriju. 

4. Kāpēc, nododot projektu, vēl joprojām  ūdens ņemšanas vietai, nav akas vāks? 

(RB) apņemas apsekot teritoriju un konstatēt informācijas atbilstību patiesajam 

stāvoklim. 

5. Kāpēc nav pieejama sabiedriskā tualete Ungurpilī? 

6. Kā cīnīties ar SIA “Aloja Starkelsen” ražošanas procesā radušos smaku? 

7. Kad tiks sakārtotas ēkas Ungurpilī? Piem., bijušā veikala ēka šosejas P15 malā. 

8. Kas tiks darīts, lai sakārtotu dambi un ceļu gar ezeru? Tiek izbraukāts ceļš, 

ņemot ūdeni. 

9. Kāpēc iedzīvotāji atzīmē, ka SALĀ notiek tikai rokdarbu pasākumi?  

10. Kad notiks Lielā talka? 

11. Kādi novada pasākumi plānoti Ungurpilī? 

12. Kad tiks nozāģēti oši ezermalā? 

13. Kāpēc iesākta taciņa gar ezeru un nav pabeigta?  
Tiek traucēta uzkļūšana un nokļūšana ar riteņiem un ratiem uz laipām. Projekta 

autoriem trūkst smadzenes. Iedzīvotājs ierosina izvest ekskursiju un parādīt kā 

visam jāizskatās. 

14. Kāpēc izbūvēts bērnu rotaļu laukums traktoriem zem riteņiem? 

15. Kāpēc nav sakārtotas slūžas un tilts pāri upītei? 
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Uzdevumi 1. Iekļaut tirgus vietas izveidi un iekārtošanu Ungurpilī, kā Alojas novada attīstības plāna 

vienu no prioritātēm. 

2. 1. Pašvaldības policijai, veikt preventīvos darbus un sastādīt apsekošanas aktus par 

konstatētajiem šķirošanas pārkāpumiem. 

 2.Aktualizēt jautājumu par ZAAO pakalpojuma līgumiem. 

3. Informēt sabiedrību par šķirošanas prasībām. 

4. Iesaistīt sabiedrību konstatēto pārkāpumu novēršanai. 

3. SIA “Alojas novada Saimniekserviss” veiks Ungurpils ielu apsekošanu, lai novērtētu aku 

stāvokli pēc ziemas perioda. 

4. Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs apsekos ūdens ņemšanas vietu un veiks foto 

fiksāciju. 

5. Sabiedriskā tualete pieejama SALAS darba laikā.  

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājam, sadarbībā ar SALAS vadītāju, nolemt par 

tualetes pieejamību brīvdienās. 

6. Notiek intensīvs darbs, ar Latvijas un Šveices zinātniekiem, lai samazinātu pūšanas 

procesā izdalījušos smaku neitralizēšanu. Rūpnīca pie šīs problēmas strādā. Tas ir 

tuvākās nākotnes kapitālieguldījums. 

7.  Iespēju robežās īpašnieks sola sakārtot teritoriju. 

8. Alojas novada dome ierosina sasaukt ieinteresēto pušu sanāksmi, lai apspriestu ūdens 

ņemšanas vietas un dambja remonta iespējas.  

(RB) iesniegt padarīto darbu sarakstu. 

Dambi iekļaut Alojas novada attīstības plāna prioritāšu sarakstā. 

9. SALA organizē dažādus pasākumus. Nav pamats uzskatīt, ka nenotiek citi pasākumi.  

Viskuplāk tiek apmeklēti ES finansētie pasākumi. 

10. Lielā Talka notiks 2019. gada 27. aprīlī. 

11. Ungurpilī notiks Alojas novada sporta spēles. 

12. Situācija apzināšanai tiks izveidota komisija, novērtēta koku bīstamība un 

nepieciešamības gadījumā bīstamie koki tiks nozāģēti. Atbildīgais Alojas pilsētas un 

pagasta pārvaldes vadītājs. 

13. Pastaigu taciņa izbūvēta atbilstoši projektam, ja iedzīvotājiem ir vēlme, var piedalīties 

Ungurpils labiekārtošanas darbos. 

14. Bērnu rotaļu laukums izveidojies vēsturiski un labiekārtots par biedrības “Ungurpils 

ezera saimnieks” projektā iegūto finansējumu. Iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus 

par labiekārtošanas jautājumiem. 

15. Skatīt jautājumu Nr. 8. par ieinteresēto pušu sanāksmes sasaukšanas iespējām. 

 

Sēde slēgta: 2019. gada18. martā plkst.20.00 

 

 

 


