
Uzņēmējdarbības tendences Balvu novadā
Aizvadītajā gadā reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits pēdējo 17 gadu laikā, liecina Lursof 
apkopotie datii Vienlaikus arī sarucis likvidēto uzņēmumu skaits, kam iepriekšējos gados bijusi 
tendence palielinātiesi 

Lursof apkopotā informācija parāda, ka 2020igadā Latvijā reģistrēti  ,,9 tūkstoši jaunu uzņēmumu, 
kas ir par 14,42% mazāk nekā 201,9igadāi Pēc tam, kad 201,9igadā Latvijā likvidēti 23, 6 tūkstoši 
uzņēmumu, pērn likvidēto skaits samazinājies līdz 11,6,9 tūkstošiem uzņēmumui  

Līdzīgi kā valst kopumā, arī Balvu novadā pērn reģistrēts jauno uzņēmumu skaita kritumsi Ja 
201,9igadā novada teritorijā tika reģistrēti 44 jauni uzņēmumi, tad pērn tie bijuši vien 27, liecina 
Lursof apkopotā informācijai Šogad līdz pētjuma sagatavošanas brīdim Balvu novadā reģistrēti 10 
jauni uzņēmumii

Lielākais likvidēto uzņēmumu skaits Balvu novadā reģistrēts 2016igadā, savukārt turpmākajos 
gados tas pakāpeniski sarucis līdz 33 likvidētiem uzņēmumiem 201,9igadāi Pērn reģistrēts neliels 
likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums, savukārt šogad līdz 13i maijam Balvu novadā likvidēti jau 
22 uzņēmumii 

Jānorāda, ka likvidēto uzņēmumu skaita kāpumu veicinājuši centieni sakārtot uzņēmējdarbības 
vidii Piemēram, Uzņēmumu reģistram veicot vienkāršotās likvidācijas procesu augsta riska 
uzņēmumiem, vispirms no reģistra izslēdzot tos uzņēmumus, kuru dalībnieku vidū ir ārvalsts 
reģistrētas juridiskas personas un kuri vienlaikus arī nav atklājuši savus patiesos labuma guvējusi 
Tāpat arī likvidēti uzņēmumi, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, un frmas, kuras ilgāku 
laiku bijušas bez vadībasi

Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Balvu novadā reģistrēti 3 2 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti   
35 i Tas nozīmē, ka laika periodā kopš 2011igada uzņēmumu skaits Balvu novadā faktiski 
palielinājies par 24 komersantiemi

Patlaban Balvu novadā reģistrēti  60 uzņēmumi, no kuriem 45% ir sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību, bet 36,2 % - zemnieku saimniecībasi 

Analizējot uzņēmējdarbības nozares, kuras pārstāv Balvu novadā reģistrētie uzņēmumi, 
priekšplānā izvirzījusies lauksaimniecībai Lursof apkopotie dati parāda, ka vispopulārākā 
uzņēmējdarbības joma ir jauktā lauksaimniecība, taču starp TOP 5 populārākajām nozarēm 
ierindojas arī piena lopkopība un graudaugu audzēšanai Līdztekus iepriekš nosauktajām, Balvu 
novada uzņēmumu populārāko uzņēmējdarbības sfēru galvgalī atrodas arī mežizstrāde un 
mazumtirdzniecībai 

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā:
• Jauktā lauksaimniecība;
• Mazumtirdzniecība;
• Mežizstrāde;



• Piena lopkopība;
• Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanai

Lai gan uzņēmumu skaita ziņā populārākā uzņēmējdarbības nozare Balvu novadā ir 
lauksaimniecība, pēc kopējā apgrozījuma pirmajā vietā izvirzījusies slimnīcu darbība, kas 
pateicoties SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA darbībaii Otra lielākā nozare pēc 
apgrozījuma aizpērn Balvu novadā bijusi mežizstrāde ar kopā apgrozītiem 5,3,9 milji EURi 

Lielākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā pēc kopējā apgrozījuma 2019.gadā:
Slimnīcu darbība: 5,76 milji EUR;
Mežizstrāde: 5,3,9 milji EUR;
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem: 5,03 milji EUR;
Ceļu un maģistrāļu būvniecība: 1,,97 milji EUR;
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi: 1,,97 milji EURi 

Lursof izpētjis, ka ārvalstu ieguldījumi pamatkapitālos šobrīd reģistrēti 4,9 uzņēmumos Balvu 
novadāi Ārvalstu investoru kopējais ieguldījums novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos 
veido 1,5,9 milji EUR, kas to pēc uzkrāto ārvalstu ieguldījuma pamatkapitālos starp visām Latvijas 
pašvaldībām ierindo 57ivietā, blakus Pārgaujas un Rēzeknes novadiemi Jānorāda, ka ieguldījumus 
Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos veikuši pārstāvji no 17 valstmi Apjoma ziņā 
vislielākie ieguldījumi nāk no Vācijas (1,4,9 milji EUR)i

Apgrozījumam tendence pieaugt
Aizvien turpinās 2020igada pārskatu iesniegšanas periodsi Lursof dati rāda, ka līdz pētjuma 
sagatavošanas brīdim pārskatus par aizvadīto gadu iesnieguši 137 uzņēmumii No šiem 
uzņēmumiem 41,60% pērn strādājuši ar apgrozījuma pieaugumu, savukārt 50,36% aizvadītajā gadā
uzlabojies peļņas rādītājsi 

Lursof apkopotā informācija rāda, ka 201,9igadā Balvu novadā reģistrētie uzņēmumi kopā 
apgrozījuši 4 ,7 milji EUR, kas ir par 3,,97% vairāk nekā 201 igadāi Palielinājies arī šo uzņēmumu 
vidējais rādītājs, sasniedzot 35,3 tūksti EUR uz vienu uzņēmumui Lursof aprēēinājis, ka vidējā 
apgrozījuma apjoms uz vienu uzņēmumu 201,9igadā Balvu novadā palielinājies par 14,65%i 
Provizoriskie rezultāti liecina, ka vidējā apgrozījuma rādītājs uz vienu uzņēmumu novadā 
palielinājies arī pērni 

201,9igadā ar apgrozījumu, kas pārsniedz 1 milji EUR, 201,9igadā Balvu novadā strādājuši 10 
uzņēmumii Gadu iepriekš tādi bijuši 7 uzņēmumii 

No visiem Balvu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem lielākais apgrozījums jau kopš 2010igada ir 
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA, liecina Lursof statistiku datii 201,9igadā veselības 
iestādes apgrozījums, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājies par 15,,93%, sasniedzot 5,76 milji 
EURi Iesniegtajā vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka 201,9igadā tas strādājis pie izmaksu 
optimizācijas, jaunu pakalpojumu ieviešanas un jaunu speciālistu piesaistšanasi 

Apgrozījums 201,9igadā palielinājies arī otrajā vietā esošajam SIA “LIEPAS ZA, kas apgrozījis 1,74 
milji EUR jeb par 12,70% vairāk nekā gadu iepriekši Tiesa, pērn uzņēmums atkal piedzīvojis 



apgrozījuma kritumu, tam samazinoties līdz 1,61 milji EURi Vadības ziņojumā SIA “LIEPAS ZA 
norādījis, ka tas pastāvīgi piedalās valsts un pašvaldību izsludinātajos konkursos par ceļu 
būvniecību, ceļu remontiem un pakalpojumiemi Lursof izziņas dati liecina, ka šogad uzņēmums 
uzvarējis jau septiņos iepirkumu konkursos, savukārt pērn   11i

Pēc tam, kad iepriekšējos četrus gadus strādājis ar apgrozījuma kāpumu, 201,9igadā mežizstrādes 
un kokogļu ražošanas uzņēmums SIA “BOVISA piedzīvojis apgrozījuma kritumu par 5,34%, tam 
samazinoties līdz 1,4,9 milji EUR, savukārt pērn rādītājs sarucis līdz 1,34 milji EURi Pandēmijas 
ietekmē uzņēmums samazinājis ražošanui Uzņēmums norāda, ka 2020igadā tas ieguldījis 44,11 
tūksti EUR lielus līdzekļus pamatlīdzekļu iegādei un izveidošanai, kā arī veicis ražošanas teritorijas 
sakārtošanas darbusi 

Būtisku apgrozījuma kritumu 201,9igadā piedzīvojis mežizstrādes un apaļkoka realizācijas 
uzņēmums SIA “TAKO SDA, kura apgrozījums gada laikā samazinājies par 37,67%, sarūkot līdz 1,44 
milji EURi Pretstatā iepriekšējā gada 111,6,9 tūksti EUR peļņai, aizvadīto gadu uzņēmums noslēdzis 
ar 113 tūksti EUR zaudējumiemi Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA “TAKO SDA skaidrojis, ka tā 
turpmākā darbība ir grūti prognozējama, jo Covid-1,9 ievērojami ietekmējis visas nozares Latvijāi 

TOP 5 lielāko uzņēmumu sarakstu Balvu novadā noslēdz 1,9,9 igadā reģistrētā SIA “SENDA DzA ar 
aizpērn apgrozītiem 1,41 milji EURi Gada laikā uzņēmuma apgrozījums kāpis par 6,25%, savukārt 
pērn tas pieaudzis līdz 1,44 milji EURi Uzņēmums turpina savu saimniecisko darbību sabiedriskās 
ēdināšanas un tirdzniecības jomā, paplašinot klientu loku un piedāvājamo preču un pakalpojumu 
klāstui SIA “SENDA DzA vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmumam nepastāv darbības 
turpināšanas problēmasi 

Balvu novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2019.gadā:
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA: 5,76 milji EUR
SIA “LIEPAS ZA: 1,74 milji EUR;
SIA “BOVISA: 1,4,9 milji EUR;
SIA “TAKO SDA: 1,44 milji EUR;
SIA “SENDA DzA: 1,41 milji EURi

Peļņa samazinājusies 
Lai gan kopējā, gan vidējā apgrozījuma rādītāji Balvu novadā pēdējos gados bijuši ar augšupejošu 
tendenci, peļņas rādītājs 201,9igadā samazinājiesi Lursof aprēēinājis, ka 201 igadā visi Balvu 
novadā reģistrētie uzņēmumi kopā nopelnījuši 3,0  milji EUR, katram uzņēmumam vidēji nopelnot 
6  eiro, savukārt 201,9igadā vidējais rādītājs bijis negatvs, sarūkot līdz 50 eiro zaudējumiem, 
savukārt kopējā peļņa samazinājusies līdz 2,74 milji EURi 

Lursof izpētjis, ka negatvi kopējās peļņas rādītāju ietekmējuši arī vairāki uzņēmumi, kas 
201 igadā atradušies starp novada lielākajiem pelnītājiemi Piemēram, SIA “ALDRAIA, kas 
201 igadā nopelnīja 242,77 tūksti EUR, 201,9igadā strādāja ar 6,5 tūksti EUR zaudējumiem, 
savukārt pērn tie pieauguši jau līdz 63,20 tūksti EURi Pēc 17,9,65 tūksti EUR peļņas 201 igadā, 
aizpērn ar negatvu rezultātu strādājusi arī SIA “VitaiA, fnanšu gadu noslēdzot ar 23,,96 tūksti EUR 
zaudējumiemi  Jānorāda, ka ar zaudējumiem 201,9igadā Balvu novadā strādājuši kopumā 14,9 
uzņēmumii 

Peļņa, kas pārsniedz 100 tūksti EUR, 201,9igadā bijusi 13 uzņēmumiem novadāi Gadu iepriekš tādi 
bijuši   uzņēmumii 



Provizoriskie rezultāti liecina, ka aizvadītajā gadā Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu vidējā peļņa 
uz vienu uzņēmumu palielinājusies, savukārt kopējā peļņa, ja 201,9igada līderi būs saglabājuši 
līdzšinējo peļņas rezultātu, pērn varētu būt pārsniegusi 201,9igada rādītājui 

Balvu novada pelnošākais uzņēmums ir SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA, kura peļņa 
augusi pēdējos četrus gadus pēc kārtas, 201,9igadā tai pēc nodokļu nomaksas sasniedzot 321, 2 
tūksti EURi 

Lursof Multi atskaites dati rāda, ka 201,9igadā savu līdz šim augstāko peļņas rezultātu sasniegusi 
Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BērziņiA, kas guvusi 300,41 tūksti EUR peļņui Salīdzinot ar 
gadu iepriekš, saimniecības peļņa palielinājusies vairāk nekā 3 reizesi 
Peļņas kāpums raksturo arī SIA “BalviFloraA darbību pēdējos divos gadosi Pēc tam, kad 201 igadā 
uzņēmuma peļņa samazinājās, gan 201,9igadā, gan arī 2020igadā tam izdevies piedzīvot rādītāja 
kāpumui 201,9igadā kūdras ieguves uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem palielinājusies līdz 1 4,46 
tūksti EUR, savukārt  pērn tā pieaugusi jau līdz 233,10 tūksti EURi  Jānorāda, ka pērn palielinājies 
arī SIA “BalviFloraA apgrozījums, ko sekmējuši labvēlīgie laika apstākļi, kas ļāva iegūt gabalkūdru un
frēzkūdru, kā arī sagatavot pietiekamus kūdras krājumus gan Naudaskalnā, gan Salenieku purvāi

Graudkopības nozarē strādājošā Briežuciema pagasta zemnieku saimniecība “PīlādžiA 201,9igadā 
nopelnījusi 1 3,74 tūksti EURi Salīdzinot ar 201 igadu, aizpērn saimniecības peļņa palielinājusies 
teju četras reizesi

Balvu novada lielāko pelnītāju saraksta 5i pozīcijā 201,9igadā ierindojies mežizstrādes uzņēmums 
SIA “Anita ABA ar nopelnītiem 14 ,27 tūksti EURi Pārskata gadā uzņēmums galveno uzmanību 
veltjis jaunas meža tehnnikas iegādei, kas ļāva palielināt meža treilēšanas apjomus, nodrošinot 
videi draudzīga pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, kā arī samazināt izmaksasi 

Balvu novada lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2019.gadā:
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA: 321, 2 tūksti EUR;
Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BērziņiA: 300,41 tūksti EUR;
SIA “BalviFloraA: 1 4,46 tūksti EUR;
Briežuciema pagasta zemnieku saimniecība “PīlādžiA: 1 3,74 tūksti EUR;
SIA “ANITA ABA: 14 ,27 tūksti EURi 

Vidējais nodarbināto skaits saglabājies nemainīgs
Atšēirībā no iepriekšējiem gadiem, kad Balvu novadā reģistrētajos uzņēmumos nodarbināto skaits 
pakāpeniski palielinājies, pērn, balstoties uz VID sniegtajiem datiem, kopējais nodarbināto skaits 
novada uzņēmumos samazinājies, tam atgriežoties 201 igada līmenīi

Lursof aprēēini rāda, ka 2020igadā Balvu novadā reģistrētie uzņēmumi kopā nodrošinājuši 1547 
darba vietas, tiesa, neskatoties uz kopējā nodarbināto skaita izmaiņām, vidējais nodarbināto skaits 
vienā uzņēmumā saglabājies nemainīgs, katram novada uzņēmumam nodarbinot vidēji 2 
strādājošosi 

Pagājušajā gadā Balvu novadā bijuši 3  uzņēmumi, kuros nodarbināti vismaz 10 darbinieki, tas ir 
tikpat, cik 201,9igadāi 



Būtiski vairāk nodarbināto nekā citos Balvu novadā reģistrētajos uzņēmumos ir SIA “Balvu un 
Gulbenes slimnīcu apvienībaA, liecina Lursof apkopotie datii 201,9igadā slimnīcā strādājošo skaits 
pat pārsniedzis 300 darbiniekus, savukārt pērn tas nedaudz samazinājies, sarūkot līdz 2,9 i 

Praktiski nemainīgs nodarbināto skaits pēdējos trīs gados bijis mazumtirdzniecības uzņēmumam 
SIA “SENDA DzA, nodarbināto skaitam uzņēmumā turoties pie 50 strādājošajiemi Nemainīgs 
darbinieku skaits bijis arī kūdras ieguves uzņēmumā SIA “BalviFloraA, kur pērn, gluži tāpat kā 
201,9igadā, nodarbināti 40 darbinieki, kā arī SIA “LIEPAS ZA, kur strādājuši 3,9 strādājošiei 

Vidējais nodarbināto skaits AS “Balvi enerģijaA, kas 2020igadā bijis piektais lielākais darba devējs 
novadā, pagājušajā gadā bijis 3  strādājošiei VID sniegtā informācija rāda, ka nodarbināto skaits 
uzņēmumā pēdējos gados ik gadu nedaudz sarucisi Ja 2017igadā tas nodarbināja 47 darbiniekus, 
tad 201 igadā tie bija 44, 201,9igadā   42, bet pērn   3  strādājošiei 

Balvu novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2020.gadā:
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA: 2,9  darbinieki;
SIA “SENDA DzA: 50 darbinieki;
SIA “BalviFloraA: 40 darbinieki;
SIA “LIEPAS ZA: 3,9 darbinieki;
AS “Balvu enerģijaA: 3  darbiniekii

Samaksāto nodokļu apjoms pērn nedaudz mazāks 
2020igadā Latvijas uzņēmumi VID administrētajos nodokļos samaksājuši 7,42 miljardus eiroi 
Salīdzinot ar gadu iepriekš, tas ir par 2,11% mazāki 2,54 miljardus eiro no kopējās summas 
veidojušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 1,2,9 miljardus eiro   iedzīvotāju 
ienākuma nodoklisi 

Lursof aprēēini rāda, ka arī nodokļu summa, kuru valsts kopbudžetā samaksājuši Balvu novadā 
reģistrētie uzņēmumi, aizvadītajā gadā nedaudz samazinājusiesi Ja 201,9igadā novada uzņēmumi 
valsts kopbudžetā samaksājuši 6,44 milji EUR, tad pērn tie bijuši 6,34 milji EURi

Lursof aprēēinājis, ka aizvadītajā gadā Balvu novadā bijuši 12 uzņēmumi, kuru samaksāto nodokļu 
apjoms gada laikā pārsniedzis 100 tūksti EURi 

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA samaksāto nodokļu kopējais apjoms valsts kopbudžetā
2020igadā palielinājies līdz 1,77 milji EUR, liecina VID sniegtie datii Tostarp 1,16 milji EUR slimnīca 
samaksājusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās, un 0,57 milji EUR iedzīvotāju 
ienākuma nodoklīi 

Atšēirībā no pirmajā vietā esošās SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA, AS “Balvu enerģijaA 
samaksāto nodokļu apjoms pērn samazinājies par 6,5,9%i Lursof apkopotā informācija rāda, ka 
uzņēmums VID administrētajos nodokļos 2020igadā samaksājis 37 ,,91 tūksti EUR, no tiem 15 ,0  
tūksti EUR veidojušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasi 

Mazāku summu nodokļos nekā 201,9igadā pērn samaksājuši arī SIA “BalviFloraA (357,,92 tūksti EUR,



par 1,0,9% mazāk nekā 201,9igadā) un SIA “SENDA DzA (1,90,42 tūksti EUR, par  ,3 % mazāk nekā 
201,9igadā)i

Lielāko nodokļu maksātāju TOP 5 sarakstu 2020igadā noslēdz SIA “Baltic marking eepertAi 
Industriālo printēšanas iekārtu tirgotājs un servisa nodrošinātājs 2020igadā turpinājis darbību, 
piesaistot jaunus klientusi Pērn uzņēmums kāpinājis apgrozījumu par 11,34%, tam pieaugot līdz 
 23,62 tūksti EUR, gadu noslēdzot ar 50,57 tūksti EUR peļņui Līdz ar apgrozījuma izaugsmi 
pieaugusi arī nodokļu summa, kuru SIA “Baltic marking eepertA pagājušajā gadā samaksājis valsts 
kopbudžetāi VID sniegtā informācija liecina, ka pērn tie bijuši 172, 5 tūksti EURi 

Balvu novada lielākie nodokļu maksātāji pēc 2020.gada samaksātās kopējās nodokļu summas 
valsts kopbudžetā:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībaA: 176,9,2  tūksti EUR;
AS “Balvu enerģijaA: 37 ,,91 tūksti EUR;
SIA “BalviFloraA: 357,,92 tūksti EUR;
SIA “SENDA DzA: 1,90,42 tūksti EUR;
SIA “Baltic marking eepertA: 172, 5 tūksti EURi

*Dati par Balvu novada uzņēmumiem aprēēināti uz 13i05i2021i
**Vidējie rādītāji aprēēināti, izmantojot vidējo mediānui
*** Informācijas avots datiem par uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem   Valsts ieņēmumu 
dienestsi


