
Uzņēmēju aptauja

Baiba Birzgale

Alojas novada domes komercdarbības speciāliste

2015. gada 16.septembris

ALOJAS 

NOVADA DOME



Pamatojums
› Alojas novada uzņēmēju 2015. gada aptaujas

rezultāti: 47 % uzņēmēju saskaras ar kvalificēta

darbaspēka trūkumu, ko atzīst par vienu no

galvenajiem uzņēmuma izaugsmes faktoriem;

› Zināšanas un prasmes, ko jaunieši apgūst izglītības

iestādēs nereti ir ļoti virspusīgas un nepietiekamas;

› Mācību programmas sagatavojot reti vai nekad

nekonsultējas ar uzņēmējiem;

› Piedāvātās mācību programmas bieži vien vienādas

vai līdzīgas, ne vienmēr atbilstošā kvalitātē;

› Kvalifikācijas celšanas nozīme uzņēmuma un

tehnoloģiju attīstības kontekstā;

› Informācijas nepieejamība par prakses iespējām

uzņēmumos;

.



Mērķauditorija

• Salacgrīvas novada uzņēmēji;

• Mazsalacas novada uzņēmēji;

• Burtnieku novada uzņēmēji;

• Alojas novada uzņēmēji.

Pamatā – sadarbības līgums

(noslēgts 2014.gada 31. janvārī)



Par aptauju…

› Aptaujas ilgums 2015.g. 23.jūlijs – 23.augusts;

› Anketā iekļauti 4 jautājumi:

› Anketa ir atklāta, pieejami uzņēmēju kontakti;

› Izmantotie informācijas kanāli, aptaujas nodošanai

uzņēmējiem.

- Mājas lapas;

- Uzņēmējdarbības speciālisti;

- E – pasts;

-Tiešie uzaicinājumi: Uzņēmēju konsultatīvā

padome.



Aptaujas rezultāti (1)

› Piedalījās divdesmit uzņēmumu pārstāvji;

› 60% jeb 12 uzņēmēji no Alojas novada;

› 20% jeb 4 uzņēmēji no Salacgrīvas novada;

› 10% jeb 2 uzņēmēji no Mazsalacas novada;

› 10% jeb 2 uzņēmēji no Burtnieku novada.



Aptaujas rezultāti (2)

› 85% jeb 17 SIA;

› 15% jeb 3 Z/S.



Aptaujas rezultāti (3)

• Respondentu pārstāvēto uzņēmumu darbības veidi



Alojas novads
• 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



Salacgrīvas novads
• Uzņēmējiem nepieciešamo darbinieku specialitātes un 

profesijas Specialitātes / profesijas

C,E kategorijas autovadītāji, tieši kokvedēju

autovadītāji un operatori

Zāģēšanas tehnikas jeb harvestera operatori

Meža meistari ar nozares izglītību

Mehāniķi ar metālapstrādes un auto elektrības 

iemaņām

Projektu vadītāji

Klientu menedžeri

Elekrtiķi

Automātiķi

Programmējamās vadības speciālisti

Pavāri

Bārmeņi



Burtnieku un Mazsalacas novadi

• Uzņēmējiem nepieciešamo darbinieku specialitātes un 

profesijas

Vērtējot 

uzņēmuma 

vajadzības 5 

gadu 

perspektīvā!

Burtnieku novads Mazsalacas novads

Profesijas / specialitātes

Celtnieki

Šoferi 

Menedžeri

Pārdošanas speciālisti

Preču komplektētāji

Speciālisti ar iemaņām 

elektronikā

Profesijas / Specialitātes

Lentzāģa operatori

Daudzzāģa operatori

C kategorijas auto vadītāji

Kokapstrādes mašīnu 

operatori

Harvesteru, forvarderu

oparatori

Galdnieki



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!



Prakses vietas (1)

› 85% jeb 17 uzņēmumi gatavi piedāvāt prakses vietas;

› 10% jeb 2 uzņēmumi patlaban nepiedāvā, tomēr viens no

tiem ir plānojis piedāvāt prakses vietas tuvākajā nākotnē;

› 5% jeb 1 uzņēmums nav gatavs piedāvāt prakses vietas.



Prakses vietas (2)

• Kopā piedāvātas 54 prakses vietas;

• Vidēji uzņēmumā 3 vietas.



Prakses vietas (3)



Prakses vietas Alojas novadā (4)



Prakses vietas Salacgrīvas novadā (5)



Prakses vietas Burtnieku novadā (6)



Prakses vietas Mazsalacas novadā (7)



Secinājumi

1.Novados, kur tiek nodarbināts uzņēmējdarbības

speciālists, salīdzinoši īsā laikā ir iespējams informēt

lielāku skaitu uzņēmēju.

2. Uzņēmēju atsaucība anketas aizpildīšanā vērtējama, kā

zema. Salīdzinoši lieli un pazīstami uzņēmumi nesniedz

atbildi uz e –pastā nosūtītām ziņām, kas norāda uz

iespējamo cilvēkresursu vai laika resursu trūkumu,

attieksmi vai pat jau sākumā nepareizi izvēlētu anketas

aizpildīšanas formu.

3. Visvairāk prakses vietu (17) uzņēmēji gatavi piedāvāt

kokapstrādes un mežistrādes jomās.

4. Mācību programmas netiek līdz tehnoloģiju, tehnikas u.c.

attīstībai. Ko darīt?



Par sadarbību un attīstību!


