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 Alojas pilsēta un pagasts(platība 181,44 km²iedz.sk. 
2120)

 Staiceles pilsēta un pagasts ( 263,3 km² iedz. sk. 1618)
 Brīvzemnieku pagasts (103,8 km² iedz. sk. 989)

 Braslavas pagasts (82,8 km² iedz. sk. 632)

Alojas novada platība: 631,3 km²

Iedzīvotāju skaits 5359 
(uz 01.01.2016.)

Alojas novadu veido:





Izglītība

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” 
ar struktūrvienību Vilzēnos;

 Alojas Ausekļa vidusskola;

 Staiceles vidusskola;

 Ozolmuižas pamatskola;

 Alojas novada sporta skola;

 Alojas Mūzikas un mākslas skola;

 Staiceles Mūzikas un mākslas skola.
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AAV Staiceles vsk. Puikules psk. Ozolmuižas psk. novadā kopā

01.09.2011 03.09.2012 02.09.2013 01.09.2014 01.09.2015

Izglītojamo skaits 1. – 12.kl.



Izglītība

 Datorikas programmas aprobācija AAV.
 Komerczinību programma “Esi līderis”.
 Silto smilšu terapija pirmsskolā.
 Pedagoga palīgi.
 Pagarinātās dienas grupas līdz plkst.17.00
 Ikmēneša stipendijas 9.-12.kl.skolēniem.
 Naudas balvas skolēniem un skolotājiem par 

godalgotām vietām olimpiādēs. 
 Labā skolēna balva.
 Labās klases balva.
 Brīvpusdienas. 



●Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) reģistrēti Junior 
Achievement – Young Enterprise Latvija organizācijā: 

SMU «Rotaļu kabata» - Uzņēmums  nodarbojas ar koka 
rotaļlietu un attīstošu spēļu ražošanu bērniem;

SMU «Podainis» -Uzņēmums ražo dažādas lietas no 
keramikas. 

SMU «Zobratiņš» - nodarbojas ar velosipēdu atjaunošanu 
un restaurēšanu, velo servisa pakalpojumiem.



Izglītības attīstības koncepcija 
2015 - 2020

 Novada skolu tīkls.

 Izglītības programmu piedāvājums un 
kvalitāte.

 Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveide un motivācija.

 Atbalsts.

 Sadarbība.



Alojas novada uzņēmumi

Avots: Lursoft 2015,ER
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Alojas novadā reģistrētie uzņēmumi sadalījumā pēc 
uzņēmējdarbības formām uz 2015.gada februāri

Individuālais komersants
(IK)

Individuālais uzņēmums
(IU)

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (SIA)

Kooperatīvā sabiedrība
(KB)

Zemnieku saimniecība
(Z/S)



Visplašāk pārstāvētie uzņēmumu 
darbības veidi Alojas novadā

Avots: CSP 2015, ER

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – 313;
2. Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 

- 272;
3. Mežsaimniecība un mežistrāde – 41;
4. Apstrādes rūpniecība - 20;
5. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un 

motociklu remonts – 16;
6. Būvniecība - 15



 Uzņēmējiem nepieciešamo darbinieku specialitātes un 
profesijas

Vērtējot 

uzņēmuma 

vajadzības 5 

gadu 

perspektīvā 

!!!

Profesijas/ specialitātes Profesijas / specialitātes

Meliorators Kvalificēts lauksaimniecības mašīnu 
meistars

Lauksaimniecības organizators Mežsaimnieks

Pārtikas rūpniecības inženieris Vidēja līmeņa vadītājs (2)

Virpotājs Grāmatvedis

Elektriķis (automātika) Darbagaldu operators

Metinātājs Pašgājējtehnikas vadītājs

Auto elektriķis palīgstrādnieks

Automehāniķis ķīmiķis

Veterinārārsts Projektu vadītājs un pieteikumu 
sagatavotājs

Lopkopības speciālists Lentzāģa operators

Agronoms Virpotājs – metinātājs

Graudu pirmapstrādes 
meistars

Plaša profila traktorists

Pavārs Būvgaldnieks

Konditors pārdevējs



Kvalifikācijas celšana
 Profesijas / specialitātes, kurām nepieciešama 

kvalifikācijas celšana
Pavārs (2)

Celtnieki(2)

Galdnieki (2)

Mehāniķi (2)

Agronomi(2)

Grāmatvedis (2)

Ražošanas vadītāji

Maiņu meistari

Kvalitātes vadītāji

Atslēdznieki regulētāji

Konditori

Menedžeri

Melioratori

Plaša -profila traktoristi ar darbam ar 

programmējamiem agregātiem

Graudu pirmapstrādes meistars (kaltēšana, 

šķirošana, kvalitātes noteikšana)

Speciālisti ar zināšanām elektronikā, ar 

zināšanām elektriķa specialitātē un  

prasmēm IT jomā

Elektriķi

Metinātāji 

Fasēšanas iekārtu mehāniķi

Fasēšanas automātu operatori

Cietes ražošanas darbinieki 

Laboranti

Kokapstrādes mašīnu operatori

Tūrisma mītņu vadītāji

Lopkopības speciālisti

Kvalificēts lauksaimniecības 

mašīnu meistari

lentzāģa, daudzzāģa operatori

Veterinārārsti

Vērtējot uzņēmuma 

vajadzības 5 gadu 

perspektīvā!



Aktivitātes uzņēmējdarbības 
atbalstam Alojas novadā (1) 

● Uzņēmēju konsultatīvā padome;

● Dibināta 2014.gada 11.jūnijā

● Padomes priekšsēdētāja – Ilze Caune

● Sēdes notiek 1x mēnesī

● 11 padomes locekļi

-9 uzņēmēji

-2 pašvaldības pārstāvji



Aktivitātes uzņēmējdarbības 
veicināšanai Alojas novadā (2)

● Semināri esošajiem un topošajiem  uzņēmējiem;

Semināri uzņēmējdarbības uzsākšanai:
- aktuālas starta programmas;
- biznesa plāna izstrāde;
- VBII piedāvājums;
- Grantu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Semināri uzņēmējiem:
- atbalsta instrumenti uzņēmējiem;
- ES fondu finansējums uzņēmējdarbībai;
- LTRK pakalpojumi uzņēmējiem;
- veiksmīgas sadarbības piemērs starp pašvaldību un 
uzņēmējiem;
- novada uzņēmējdarbības vide uzņēmēju skatījumā.



Aktivitātes uzņēmējdarbības 
veicināšanai Alojas novadā (3)

● «Alojas novada dienas 2015» 3 reizi (27.un 28.marts)

- Ekskursijas uz uzņēmumiem (27.03.)

- Seminārs uzņēmējiem (27.03)

- Izstāde – tirdziņš (28.03)

- Tehnikas parāde (28.03.)

- Uzņēmēju apbalvošana un balle (28.03)



Aktivitātes uzņēmējdarbības 
atbalstam Alojas novadā (4) 

«Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai 
Alojas novadā”

Mērķis - Veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas  
novadā, motivējot  iedzīvotājus sava biznesa 

uzsākšanai



MĪTI
● Attīstība ir tikai Rīgā, Pierīgā, 
attīstības centros, ārzemēs;

● Ja galīgi nekur – gateris, kūts;

● Mēs esam maza valsts, mums nekā 
nav;
● Nākotne ir tikai tad, ja novadi 
apvienojas un paliek lielāki;

● Attīstība būs tikai tad, ja piesaistīsim 
investoru.



DAŽI FAKTI
● Alojas novads ir viens no 10 lielākajiem ēnu 
devējiem Latvijā;

● Novada uzņēmēji ir dažādu izglītības iestāžu 
atzītas prakses vietas;

● Lielākais kartupeļu cietes uzņēmums Baltijā, 
otrs lielākais bioloģiskās cietes ražotājs 
pasaulē;
● Pirms novadu reformas Alojai nevajadzēja 
naudu no izlīdzināšanas fonda!



Alojas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs –bibliotēka «Sala»



Alojas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs –bibliotēka «Sala»

●Uzņēmēju atbalsta centrs:
- inkubators (jauniešu un SMU);
- attālinātās darba vietas;

● bibliotēka;
● konferenču zāle;
● tūrisma informācijas punkts;
● telpa NVO;
● garderobes, dušas telpas un tualetes āra pasākumiem
● u.c. 



Alojas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs –bibliotēka «Sala»



NO BURTNIEKIEM LĪDZ JŪRAI...



Paldies par uzmanību!

Valdis Bārda
Alojas novada domes

Priekšsēdētājs
Tel. 22005598

E-pasts: valdis.barda@aloja.lv 


