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Alojas pilsēta un 
pagasts

Iedz. skaits: 1 999

Platība: 181,44 km2

Staiceles pilsēta un 
pagasts

Iedz. skaits: 1 481

Platība: 262,3 km2

Brīvzemnieku 
pagasts

Iedz. skaits: 883

Platība: 103,8 km2

Braslavas pagasts

Iedz. skaits: 585

Platība: 82,8 km2

NOVADU VEIDO: 

Kopējā platība: 630,34 km2

Iedzīvotāji: 4 948 (uz 01/01/2020)
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Iedzīvotāju sadalījums pēc faktiskās dzīves vietas
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Kultūra un tradīcijas

Mūsu novada unikālie pasākumi
- Jaunrades dziesmu konkurss «Kas mēs bijām, būsim, esam»

- Virsdiriģentu svētki

- Svētā putna «Pīvālind» svētki

- Klaidoņu saiets

- Kārļa Zāles piemineklis (atklāšana: 2018. gada 8. decembris)

- Profesionālu mākslinieku koncerti, teātra izrādes

- Kolektīvu sadraudzības koncerti

- Tautas mākslas kolektīvi piedalās «Vispārējos latviešu Dziesmu 

un Deju svētkos» un «Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos»
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Uzņēmējdarbība
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- Lauksaimniecība

- Zivsaimniecība 

- Augkopība

- Lopkopība

- Medniecība 

- Mežsaimniecība

- Mežistrāde

- Apstrādes 

rūpniecība

- Vairumtirdzniecība

- Mazumtirdzniecība

- Automobiļu un 

motociklu remonts 

- Būvniecība

Visplašāk pārstāvētās uzņēmējdarbības nozares:



Uzņēmējdarbības traucēkļi

- mājokļu pieejamība

- kreditēšanas iespējas

- infrastruktūras nodrošināšana

- nodokļu politika
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Uzņēmējdarbības plusi

- atrašanās vieta

- atbalsts biznesa uzsācējiem

- vēsturiskās tradīcijas un 

zināšanas

- līdzdalība projektos

- sadarbības iespējas 



Uzņēmēju konsultatīvā padome 

- Uzņēmēju konsultatīvā padome dibināta 

2014. gada 11. jūnijā

- 9 uzņēmēji + 2 pašvaldības pārstāvji

- Koordinē domes komercdarbības 

speciālists

- Pieredzes braucieni

- Sadarbība ar novada izglītības 

iestādēm
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- Radīta jauna preču un pakalpojumu zīme “Alojas novadā Labi 

darīts!”

- Kopš 2011. gada aizsākta tradīcija Alojas novada Uzņēmēju 

dienas, “Alojas novada uzņēmēju gada balva”

- Kopš 2015. gada notiek Biznesa ideju konkurss komercdarbības 

uzsākšanai Alojas novadā. Konkursa mērķis: veicināt jaunu 

komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus 

sava biznesa uzsākšanai

- Alojas novadā aktīvi darbojas 59 sabiedriskās organizācijas un 

biedrības

- Pašvaldība kopš 2015. gada regulāri rīko projektu konkursus NVO

- Savu ideju realizēšanai atbalstu saņēmušas 32 NVO par kopējo 

summu 20 000 EUR

- 2019. gada decembrī atklāti suvenīru stendi “Alojas novadā Labi 

darīts!”
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Izglītība



Apbalvojumu sistēma izglītības iestādēs

- Ikmēneša stipendijas 9.-12.klases skolēniem

- 2x mācību gadā “Labā skolēna” balva 5.-8. klase

- “Labās klases balva” 1x gadā par lielāko kāpumu klases vidējai atzīmei

- Naudas balvas skolotājiem par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs
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Atbalsta personāla nodrošinājums izglītības iestādēs

- Izglītības psihologs – 0,93 amata vienības

- Logopēds – 3,04 amata vienības

- Sociālais pedagogos – 1,33 amata vienības

- Pedagoga palīgi (darbam ar skolēniem, kuri mācās  speciālajās programmās) 

➔ kā atsevišķa amata vienība

➔ kā otrs pedagogs mācību priekšmetos

➔ izmantojot projekta SAM 8.3.2.2 "Palielināt atbalstu vispārējās 

izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 

finansējumu
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Ēnu diena 2020

- 6. vieta Latvijā aiz Rīgas reģiona pilsētām un 

Jelgavas, Daugavpils, Preiļu un Liepājas 

novadiem

- Ēnu skaits: 72 ēnas

- 93 ēnotāji no novada izglītības iestādēm
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Projekti



Alojas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs-bibliotēka SALA

Mērķis

- Demonstrēt no videi draudzīgiem būvmateriāliem 

celtu, zema enerģijas patēriņa ēku kā risinājumu 

pašvaldības iestādes vajadzībām

- Sasniegt pasīvās ēkas standarta prasības

- Veicināt sabiedrības zināšanu pilnveidošanu un 

izpratni par klimata pārmaiņām

Projekta partneri

- Alojas novada dome

- Voleras pašvaldība Norvēģijā (Våler kommune)
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Ēkas funkcijas:

- bibliotēka

- semināru telpa

- uzņēmējdarbības atbalsta centrs

- attālinātās darba vietas

- sarunu telpa

- tūrisma informācijas punkts

- atbalsts vasaras brīvdabas pasākumiem

Projekta kopējās izmaksas: 1 448 527 EUR

Projekts saņēmis:

1.vietu «GADA ZAĻĀKAIS PROJEKTS» (2016)

3.vietu «GADA LABĀKĀ BŪVE » (2016)

1.vietu «ILGTSPĒJĪGĀKĀ ĒKA» (2018)
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Ceļa un tilta pār Salacu pārbūve Staicelē
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- Ceļš ir tuvākais maršruts uz Tallinas šoseju un 

Salacgrīvas ostu, tāpēc tranzītielas projekta īstenošana 

vienlaikus uzlabos Staiceles pilsētvidi, tūrisma un kravu 

pārvadājumu plūsmas

- Projekta kopējās izmaksas: 2 476 166 EUR

- Īstenotais SAM 3.3.1. projekts “Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles 

pilsētā un pagastā”.

- Kopējās izmaksas: 645 575,57 EUR

Audēju iela Staicelē



PII «Auseklītis» Vilzēnu 
struktūrvienības ēkas 
rekonstrukcija

Veikta:

- Ēkas rekonstrukcija

- Teritorijas labiekārtošana (ietvju un ēkai pieguļošo laukumu 

bruģēšana, automašīnu novietņu izbūve, apgaismojuma 

ierīkošana, soliņu un velosipēdu statīvu uzstādīšana)

- Izveidots celiņš caur aleju uz Vilzēnu tautas namu

Projekta kopējās izmaksas: 584 247,42 EUR (ar PVN)

18



Projekts «Zaļie dzelzceļi»

- Projekta “Zaļie dzelzceļi” vadošais partneris ir Vidzemes 

tūrisma asociācija 

- Projekta kopējās izmaksas: 79 500,00 EUR

- PROJEKTS ZAĻIE DZELZCEĻI SAŅĒMIS EIROPAS 

ZAĻO CEĻU ASOCIĀCIJAS EKSELENCES BALVU
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Alojas Ausekļa vidusskolas 
remonts

- Būvdarbi uzsākti 2019. gada 4. janvārī

- Labiekārtotas un modernas telpas

- Daudzfunkcionālā bibliotēka

- Vides pieejamība

- Paredzēts, ka būvdarbi tiks pabeigti š. g. maijā

Plānotās būvniecības izmaksas: ~ 1 925 616,84 EUR  
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Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībā

- Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 

plānošanas reģioniem

- Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada novembris – 2020. gada maijs

- Atbalsta finansējums: 8 050 EUR

- Mērķis: ar dažādu aktivitāšu palīdzību, atbalstu palīdzēt atgriezties 

tautiešiem Latvijā un Alojas novadā
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www.aloja.lv
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