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Stārķi katrā novada sētā un ģimenē. 

Salaca un Īģe ir novada garīgas un materiālas bagātības avoti, 
kas to vieno un dara stipru kopā ar kaimiņiem. 

Jaunrade pie mums ir nevis festivāls, bet domāšanas veids. 

Kultūras mantojums no muzeja līdz ikdienai – dzīvs un aktīvs. 

Komentārs: 

Stārķis simbolizē kuplas un spēcīgas ģimenes kā novada ilgtspējīgas attīstības pamatu 
un ir arī tīras un sakārtotas dabas un cilvēku pozitīvas attieksmes simbols, atpazīstams arī 
Alojas novada kontekstā. 

Salacas baseins ir vienojošs elements četrām pašvaldībām, kuru vidū ir Alojas 
novads. Salacas baseins reprezentē novada bioloģisko daudzveidību un ainavisko skaistumu – 
vides tīrību un sakoptību, kas ir panākta ar visas sabiedrības pūlēm, ar cilvēku centieniem 
saglabāt upi un ar to saistītās vērtības nākamajām paaudzēm. Arī novada iekšienē Salacas 
baseins ir vienojošs elements, ko simbolizē Īģes upe un pārējās Salacas pietekas novada 
teritorijā. 

Daudzveidīga jaunrade ir raksturīga Alojas novada iedzīvotājiem, kuri to sekmīgi 
izmanto, lai veidotu konkurētspējīgu ekonomisko darbību gan kā darba devēji, gan kā darba 
ņēmēji. L īdzvērtīgi jaunrade izpaužas arī kultūras un estētiski kvalitatīvas dzīvesvides 
izkopšanā. Jaunrades elements ir klāt praktiski katrā mūsu iedzīvotāju aktivitātē. 

Kult ūras mantojums nav tikai muzeja vērtība, tā sniegtās mācības tiek izmantotas, 
uzturot novadā radošumu un latvisko dzīves ziņu, un vienlaikus tā ir arī ekonomiska vērtība 
gan tieši, gan kā novada tēla sastāvdaļa. 

Novada attīstības stratēģiskais virsmērķis 

Alojas novads ir kļuvis par uzņēmīgiem un 
radošiem cilvēkiem atvērtu un draudzīgu teritoriju 

Aktīvi, uzņēmīgi cilvēki ar labām profesionālām iemaņām, neatkarīgi no tā, vai viņi ir 
vienkārša darba darītāji vai augstas klases profesionāļi un uzņēmēji, balstās ekonomiski un 
sociāli sekmīgas teritorijas attīstība. Tieši uzņēmīgi cilvēki ar labām profesionālām iemaņām, 
rada tos ekonomiskos priekšnosacījumus, lai ilgtspējīgas attīstības izaicinājums veidotu vidi 
ar stabili pozitīvu izaugsmes dinamiku un novada ekonomisko kapacitāti. Novada pašvaldība 
saņem arvien lielākus nodokļus, kas ļauj sekmīgi risināt sociālos jautājumus – sniegt atbalstu 
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tiem, kam tas ir nepieciešams, koncentrēties uz vides kvalitāti un risināt citus jautājumus, kas 
šobrīd prioritāšu lokā nav iekļuvuši. 

Novada specializācija 

Saskaņā ar novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem, jomas, kuru ietvaros veiktā 
saimnieciskā darbība Alojas novadā tiek īpaši atbalstīta un veicināta, un veido Alojas novada 
specializāciju: 

1. Novada materiālo resursu izmantošana, radot augstas pievienotās vērtības produktus. 

2. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, it īpaši, saimniekojoša ar videi draudzīgām 
tehnoloģijām un metodēm. 

3. Attālinātais darbs. 

4. Salacas un tās baseina mazo upju multifunkcionāla apsaimniekošana. 

5. Aktīvais tūrisms: sporta infrastruktūras efektīvai noslodzei, dabas tūrisms, 
medību/makšķerēšanas tūrisms. 

6. Kultūras ekonomiskā un estētiskā potenciāla uzturēšana un attīstīšana. 

7. Jauniešu un jaunu ģimeņu atbalsta struktūru veidošana. 

8. Alternatīvie sociālie un rehabilitācijas pakalpojumi. 

Tiek atbalstīta arī cita saimnieciskā darbība, ja tā: 
� rada jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem un/vai dod viņiem iespējas 

paaugstināt savu kvalifikāciju, 

� sekmē dabas vides, it īpaši, virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, 

� rosina pārcelties uz dzīvi novadā strādājošos no citām teritorijām, īpaši, 
kvalificētus speciālistus gan darbam vietējos uzņēmumos, gan attālinātam 
darbam, 

� ir draudzīga jaunām ģimenēm, 

� mazina uzņēmējdarbības sezonalitātes nelabvēlīgo ietekmi, 

� neapdraud novada dabas un kultūras vērtības, 

� nesamazina iedzīvotāju īpašumu vērtību un neapdraud šai darbībā neiesaistīto 
iedzīvotāju drošību, 

� ir ētiski pieņemama sabiedrībā. 

Novadā aizliegts: 
� komerciāli audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus, ievest un izmantot tos vai 

to produktus pārtikas pārstrādes rūpniecības vajadzībām un realizācijai. 

Stratēģiskie mērķi, priorit ātes un ilgtermiņa rīcības virzieni parādīti tabulā 
nākamajā lappusē. Tajā lietoti sekojoši saīsinājumi: SM – stratēģiskais mērķis, SP – 
stratēģiskā prioritāte mērķa ietvaros, RV – ilgtermiņa rīcības virziens stratēģiskās prioritātes 
ietvaros. 



Novada attīstības stratēģiskie mērķi, priorit ātes un ilgtermiņa rīcības virzieni 

Stratēģiskie mērķi 
virsmērķa sasniegšanai 

Stratēģiskās prioritātes mērķu ietvaros Ilgtermiņa rīcības virzieni prioritāšu ietvaros 

SM1. Daudzveidīgas 
uzņēmējdarbības 
izpausmes 

SP1.1. Alojas novadam raksturīgos resursus 
izmantojošo nozaru attīstība un kvalificētu 
speciālistu piesaiste kā ekonomiskās konkurētspējas 
un ilgtspējības pamats 

RV1.1 Atbalsts efektīvai un videi draudzīgai zemkopībai (lauksaimniecība, 
mežsaimniecība) un tās produktu pārstrādei ar augstu pievienoto vērtību. 

RV1.2. Atbalsts aktīvā un dabas tūrisma attīstībai un sportam kā uz ārieni sniedzamam 
pakalpojumam 

RV1.3. Salacas baseina apsaimniekošana zivju un ainavisko resursu vairošanai 

RV1.4. Perspektīvo resursu izmantošana, sekmējot jaunu uzņēmumu un produktu rašanos 

RV1.5. Atbalsts attālinātā darba veicējiem un to kopienām 

SM2. Mērķorientēti 
pakalpojumi sabiedrībai 

SP2.1. Konkurētspējīga, novada vajadzībām 
profilēta izglītība kā attīstības intelektuālā bāze 
novada specializāciju vajadzībām 

RV2.1. Novada vajadzībām atbilstošas profesionālās un pilnveides izglītības tīkla 
veidošana kopā ar kaimiņu pašvaldībām 

SP2.2. Alternatīvā aprūpe kā kvalitatīvs 
pakalpojums komfortablā darba vidē 

RV2.2. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomas un alternatīvu pakalpojumu attīstīšana, 
pilnveidojot infrastruktūru un piesaistot klientus no plašāka reģiona 

SP2.3. Sporta un kultūras aktivitātes kā tilts starp 
tradīcijām un nākotnes iespējām 

RV2.3. Kvalitatīvas sporta infrastruktūras attīstīšana iedzīvotājiem un viesiem 

RV2.4. Kultūras jomas stiprināšana, apvienojot tradīcijas un jaunradi 

SM3. Mobilitāte un 
pakalpojumu 
pieejamība 

SP3.1 Ziemeļu koridors kā Ziemeļvidzemes 
ekonomikas sasaiste ar piekrastes pakalpojumu 
infrastruktūru 

RV3.1. Rūjienas-Ainažu savienojuma attīstīšana Alojas novada ietvaros, optimizējot 
Ziemeļvidzemes novadu pieeju jūrai un ostai, kā arī teritoriālo sadarbību ar Igauniju 

SP3.2. Novada satiksmes ceļi kā iekšējo un ārējo 
pakalpojumu pieejamības nodrošinājums 

RV3.2. Novada ceļu tīkla un tā ārējās sasaistes uzlabošana nozīmīgākajos pakalpojumu 
saņemšanas virzienos 

RV3.3. Vietējo ceļu un bijušo dzelzceļu tīkls kā aktīvā tūrisma mobilitātes infrastruktūras 
pamats 

SM4. Sadarbības 
pārvaldība novadā un 
Ziemeļvidzemes ietvarā 

SP4.1. Starpnovadu sadarbība kā stabilitātes un 
konkurētspējas veicināšanas instruments 

RV4.1. Konkurētspējas uzlabošana, attīstot sadarbības pārvaldību 

SP4.2. Teritorijas mārketings kā ārējo resursu 
piesaistes instruments 

RV4.2. Novada tēla veidošana, balstoties uz unikālo piedāvājumu 

SP4.3. Novada daļu pakalpojumu infrastruktūras 
savstarpējās papildināmības izmantošana kā 
konkurētspējas palielināšanas instruments 

RV4.3. Iekšējā specializācija: pilsētu un pagastu specifisko resursu izmantošana un 
attīstīšana sadarbības pārvaldības ietvaros un tās sasaiste ar ārējo mārketingu 
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Alojas novada perspektīvā telpiskā struktūra un īpašas nozīmes teritorijas  
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!P Novada administratīvais centrs

!R Novada nozīmes ar pagasta centra statusu

!( Novada nozīmes
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!( Pārējās apdzīvotās vietas

Perspektīvi attīstāmie objekti

") Attālinātā darba centri

") Perspektīvie aprūpes centri

") Perspektīvās ražošanas teritorijas

") Sporta un tūrisma infrastruktūra

Mobilit ātes galveno virzienu attīstīšana

Aktuāla perspektīva

Tālāka perspektīva

Esošais koridors

Kultūrvēsturisko ainavu teritorijas

Nozīmīgāko dabas vērtību teritorijas

Nozīmīgas tūrisma teritorijas

Att īstāmās un citas, īpaši nozīmīgas teritorijas

Austrumu-Rietumu koridora galvenie elementi


