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Alojas novadu veido:

 Alojas pilsēta un pagasts
 Staiceles pilsēta un pagasts
 Brīvzemnieku pagasts
 Braslavas pagasts

Platība: 626.59 km2

Iedzīvotāju skaits: 5799 (uz 01.01.2014.)





Izglītojamo skaits – vispārējā izglītība 
(1.-12.kl.)
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Bezdarbs  15-25 gadus vecu 
jauniešu  Alojas novadā

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

2010 2011 2012 2013 2014

Series1 94 69 50 38 28
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Jauniešu bezdarbs Alojas novadā



Alojas novada uzņēmumi

Avots: Lursoft 2015,ER

18 21
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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



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;

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

28.03. Seminārs 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



Aktivitātes uzņēmējdarbības 
atbalstam Alojas novadā (5) 

●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.



Nevalstiskās organizācijas
 Novadā darbojas 33

nevalstiskās organizācijas

 Galvenās darbības nozares:
◦ Izglītība un kultūra
◦ Novada attīstība
◦ Vide un sports
◦ Jaunieši 
◦ Seniori

 Aktīva mednieku klubu
un kolektīvu darbība



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 
Eiropā;
● Pirms novadu reformas Alojai nevajadzēja 
naudu no izlīdzināšanas fonda!





 Uzņēmējdarbības veicināšana;
 Zaļā domāšana;
 Inovācijas;
 ...............

 Pietiek tukši runāt, pētīt, taisīt troksni



Za\



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 !
Valdis Bārda

Alojas novada domes
Priekšsēdētājs
Tel. 22005598

E-pasts: valdis.barda@aloja.lv 


