
 
 

Uzņēmējdarbības tendences Balvu novadā 
Pērn Latvijā turpināja pieaugt likvidēto uzņēmumu skaits, kas lielā mērā skaidrojams ar 

centieniem sakārtot uzņēmējdarbības vidi, Uzņēmumu reģistram no reģistriem vienkāršotas 

likvidācijas ceļā izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kā arī ir 

pastāvējuši bez valdes. Negatīvas tendences vērojamas arī jaunreģistrēto uzņēmumu skaita 

dinamikā.  

2020.gadā reģistrēts zemākais jauno uzņēmumu skaits pēdējo 17 gadu laikā. Būtiska ietekme 

šajā dinamikā bijusi koronavīrusa Covid-19 pandēmijai, jo līdz ar ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī, jauni uzņēmumi reģistrēti pat uz pusi mazāk nekā 2019.gadā. Lursoft 

izpētījis, ka 2020.gadā bijuši vien trīs mēneši, kad jauno uzņēmumu skaits pārsniedzis 

attiecīgo periodu 2019.gadā. 

Jānorāda, ka Latvijā kopumā aizvadītajā gadā reģistrēti 10 443 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 

nepilni 24 tūkstoši. 

Jaunizveidotajā Balvu novadā pagājušā gada dinamika jaunreģistrēto uzņēmumu skaita ziņā 

iezīmējusies negatīva, jo reģistrēts zemākais jaunu uzņēmumu skaits pēdējo sešu gadu 

periodā. Vienlaikus gan jāpiebilst, ka pērn samazinājusies arī uzņēmuma likvidācija. 

2020.gadā jaunizveidotā Balvu novada teritorijā reģistrēti 40 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 

46. Šogad pirmajos deviņos mēnešos reģistrēts gandrīz tikpat jaunu uzņēmumu, cik pērn visa 

gada laikā. Likvidēto uzņēmumu skaits gan, salīdzinot ar gadu iepriekš, atkal audzis. 

Jānorāda, ka vislielākais skaits jaunu uzņēmumu Balvu novadā pēdējo desmit gadu periodā 

reģistrēts 2012.gadā – 93. Turpmākajos gados gan jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis 

mainīgs. Visaugstākais likvidēto uzņēmumu skaits novadā sasniegts 2017.gadā. Tad gada 

laikā likvidēti 88 uzņēmumi. 

Lursoft pētījis, kāda bijusi uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Balvu novadā 

pēdējo desmit gadu periodā, kā arī noskaidrojis, kuri ir novada lielākie uzņēmumi pēc 

apgrozījuma, peļņas, darbinieku skaita, kā arī samaksāto nodokļu apjoma. 
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Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Balvu novadā reģistrēts 581 jauns uzņēmums, kamēr 

likvidēti – 564. Tas nozīmē, ka laika periodā kopš 2011.gada uzņēmumu skaits Balvu novada 

teritorijā audzis par 17 komersantiem.  

Šobrīd Balvu novadā reģistrēti 1396 uzņēmumi, no tiem 45,7% ir zemnieku saimniecības, bet 

39,54% - sabiedrības ar ierobežotu atbildību. 

Ņemot vērā augsto zemnieku saimniecību īpatsvaru Balvu novada uzņēmumu vidū, 

likumsakarīgi arī, ka populārāko nozaru vidū ierindojušās dažādas lauksaimniecības 

apakšnozares, tostarp jauktā lauksaimniecība, piena lopkopība un graudaugu audzēšana. 

Līdztekus lauksaimniecības apakšnozarēm, populārāko nozaru galvgalī Balvu novadā 

izvirzījusies arī mazumtirdzniecība. 

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā: 

• Jauktā lauksaimniecība; 

• Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana; 

• Mazumtirdzniecība; 

• Piena lopkopība; 

• Mežizstrāde. 

Balstoties uz novadā reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājiem 2020.gadā, lielākā nozare 

novadā ir mežizstrāde, kas pērn kopā apgrozīja 8,96 milj. EUR. Tai seko kravu pārvadājumi un 

jauktā lauksaimniecība, kā arī graudaugu audzēšana un mazumtirdzniecība. Tiesa, izmaiņas 

saraksta galvgalī ieviesīs SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, kas vēl nav iesniegusi 

pārskatu par 2020.gadu, taču aizpērn apgrozīja 5,76 milj. EUR, tādējādi ierindojot slimnīcu 

darbību starp Balvu novada uzņēmumu nozarēm ar lielāko apgrozījumu. 

Lielākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā pēc kopējā apgrozījuma 2020.gadā: 

1. Mežizstrāde: 8,96 milj. EUR; 

2. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem: 8,14 milj. EUR; 

3. Jauktā lauksaimniecība: 7,75 milj. EUR; 

4. Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu audzēšana: 6,81 milj. EUR; 

5. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas 

preces: 2,77 milj. EUR. 

Lursoft izpētījis, ka ārvalstu tiešie ieguldījumi reģistrēti 58 novadā reģistrēto uzņēmumu 

pamatkapitālos. Lielākie no tiem ir SIA “BalviFlora” un SIA “Sergorp”. Jānorāda, ka pēdējam 

no tiem uz š.g. 1.oktobri bija reģistrēts 71,46 tūkst. EUR liels nodokļu parāds. 

Kopumā, pēc Lursoft apkopotās informācijas, Balvu novada uzņēmumu pamatkapitālos 

ārvalstnieki ieguldījuši 1,67 milj. EUR, no kuriem 1,19 milj. EUR ieguldījušas personas no 

Vācijas. Pēc piesaistīto ārvalstu ieguldījumu apjoma Balvu novads starp visām Latvijas 

pašvaldībām pētījuma sagatavošanas brīdī ierindojas 38. pozīcijā, blakus Kuldīgas un 

Alūksnes novadiem.  

Apgrozījumam mainīgi rezultāti 
Lursoft aprēķini rāda, ka Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu apgrozījums 2019.gadā 

palielinājies, kopējām rādītājam sasniedzot 76,53 milj. EUR, bet vidējam apgrozījumam uz 

vienu uzņēmumu – 34,77 tūkst. EUR. Pērn gan apgrozījumam reģistrēts kritums, taču to 

būtiski ietekmējis fakts, ka aizvien turpinās gada pārskatu iesniegšana. Tā, piemēram, 



 
 

pārskatu par aizvadīto gadu aizvien nav iesniegusi SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 

apvienība”, kas 2019.gadā bija lielākais uzņēmums novadā, apgrozot 5,76 milj. EUR. 

Jānorāda, ka no visiem Balvu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši pārskatus 

par 2020.gadu un pērn guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, 54,52% strādājuši ar 

lielāku apgrozījumu nekā 2019.gadā.  

Pēc Lursoft aprēķiniem, kas veikti uz pētījuma sagatavošanas brīdi 5.oktobrī, Balvu novadā 

reģistrēto uzņēmumu vidējais apgrozījums pērn nedaudz samazinājies, sarūkot līdz 33,06 

tūkst. EUR uz vienu uzņēmumu. Samazinājies arī kopējais apgrozījums, taču, tas, kā jau 

iepriekš minēts, noticis uz SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” rēķina, kas vēl nav 

iesniegusi pārskatu par aizvadīto gadu. Pieņemot, ka medicīnas iestādes apgrozījums 

2020.gadā saglabājies iepriekšējā gada līmenī, arī novada kopējais apgrozījuma rādītājs pērn 

varētu būt saglabājies 2019.gada rādītāja līmenī.  

 

Kamēr pārskatu par 2020.gadu vēl nav iesniedzis iepriekšējo gadu līderis SIA “Balvu un 

Gulbenes slimnīcu apvienība”, pēc apgrozījuma lielākā uzņēmuma statusu Balvu novadā 

ieņem ZS “Riekstiņi”, kas aizvadītajā gadā apgrozīja 2,97 milj. EUR. 

Saimniecība 2020.gadā apstrādāja vairāk nekā 2076 ha aramzemes platības. 1108 ha 

saimniecība nomāja. ZS “Riekstiņi” apgrozījums pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš pieaudzis 

par 10,57%, ko saimniecība skaidro ar labvēlīgajiem apstākļiem, kad ievākta lielāka 

graudaugu kopraža. Tāpat arī ieņēmumi no tehnikas pakalpojumu sniegšanas auguši 1,5 

reizes. 

Pagājušais gads vērā ņemamu apgrozījuma kāpumu nesis vēl vienai saimniecībai – ZS 

“Kotiņi”. Ja 2019.gadā saimniecība apgrozīja 1,71 milj. EUR, tad pērn apgrozījums 

palielinājies jau līdz 2,91 milj. EUR. Kā iesniegtajā vadības ziņojumā skaidro saimniecība, 

daļēji šāds apgrozījuma pieaugums saistīts ar to, ka 2020.gadā pārdota arī daļa no 2019.gada 

atlikušās ražas, kā arī pērn pārdota vairāk sagatavotā sēkla. 

Atšķirībā no saraksta pirmajās divās vietās esošajām saimniecībām, SIA “Silmači” 

apgrozījums 2020.gadā ir samazinājies. Lursoft aprēķinājis, ka tas sarucis par 14,73%. 

Starptautisko autotransporta pakalpojumu sniedzējs pagājušo gadu noslēdzis ar 80,86 tūkst. 

EUR zaudējumiem.  
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SIA “Liepas Z”, kas nodarbojas ar transporta pakalpojumiem, meža ceļu būvniecību, 

aizvadītajā gadā apgrozīja 1,61 milj. EUR. Tas ir par 162 tūkst. EUR mazāk nekā 2019.gadā. 

Uzņēmums veiksmīgi piedaloties valsts un pašvaldības izsludinātajos konkursos par ceļu 

būvniecību, ceļu remontiem un pakalpojumiem. Lursoft pieejamie dati rāda, ka pērn 

uzņēmums uzvarējis 11 iepirkumos. 

Pētījuma sagatavošanas brīdī TOP 5 lielāko uzņēmumu sarakstu Balvu novadā pēc 

apgrozījuma 2020.gadā noslēdz SIA “Grano E”. Augkopības produkcijas ražotājs 2020.gadā 

apstrādāja vairāk nekā 1570 ha aramzemes, kopumā apgrozot 1,52 milj. EUR. Galvenie 

kultūraugi aizvadītajā gadā bijuši ziemas kvieši un ziemas rapsis. 

Balvu novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā: 

1. ZS “Riekstiņi”: 2,97 milj. EUR; 

2. ZS “Kotiņi”: 2,91 milj. EUR; 

3. SIA “Silmači”: 1,80 milj. EUR; 

4. SIA “Liepas Z”: 1,61 milj. EUR; 

5. SIA “Grano E”: 1,52 milj. EUR. 

2020.gadā nopelnīts vairāk 
Neskatoties uz to, ka aizvien turpinās gada pārskatu iesniegšanas periods, pagājušajā gadā 

Balvu novadā reģistrētie uzņēmumi uzrādījuši gan kopējās peļņas, gan arī vidējās peļņas uz 

vienu uzņēmumu pieaugumu. 

2020.gadā Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu kopējā peļņa sasniedza 6,27 milj. EUR, bet 

vidējais rādītājs uz vienu uzņēmumu pēc tam, kad 2019.gadā strādāts bez peļņas, pērn nesis 

strauju pieaugumu. Vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu aizvadītajā gadā novadā sasniedza 701 

eiro. 

2020.gadā Balvu novadā reģistrēti 19 uzņēmumi, kuru peļņa pārsniegusi 100 tūkst. EUR. 

Gadu iepriekš tādi bija 23 uzņēmumi. 

No visiem Balvu novada uzņēmumiem, kuri iesnieguši pārskatus par 2020.gadu un pērn 

guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, 58% pagājušajā gadā izdevies uzlabot savu 

peļņas rezultātu.  
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Lielākais pelnītājs Balvu novadā pagājušajā gadā bijusi ZS “Amatnieki”, kas gada laikā 

kāpinājusi savu peļņu par 13,56%, rādītājam sasniedzot 458,38 tūkst. EUR. Iesniegtajā 

vadības ziņojumā ZS “Amatnieki” norāda, ka pērn saimniecība apstrādāja vairāk nekā 476 ha 

aramzemes platības, no tiem 323 ha zemes tika nomāti. Galvenie kultūraugi bija vasaras 

rapsis un griķi, savukārt saimniecības pamatnozare ir mežizstrāde – kokapstrāde. Šogad 

saimniecība plānojusi palielināt kokapstrādes un lauksaimnieciskās ražošanas un piegādes 

apjomus. 

Pērn augusi arī otrajā vietā esošā ZS “Kotiņi” peļņa, tai, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinoties 

par 4,01% un sasniedzot 412,44 tūkst. EUR. Saimniecība strādājot pie jaunu iespēju izpētes 

ar Eiropas Savienības fondu projektiem saistītajos jautājumos konkurētspējas veicināšanai, 

meklējot jaunus sadarbības partnerus un noieta tirgus. Viens no galvenajiem mērķiem 

saimniecības attīstībā esot iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide. 

Starp Top 5 lielākajiem pelnītājiem Balvu novadā visstraujāk peļņa aizvadītajā gadā kāpusi ZS 

“Riekstiņi”. Ja 2019.gadā saimniecība nopelnīja 223,93 tūkst. EUR, tad pērn peļņa 

palielinājusies jau līdz 383,44 tūkst. EUR, kas gada laikā ir kāpums par 71,23%. 

Pēc tam, kad iepriekšējos piecus gadus strādājis ar zaudējumiem, ar peļņu gadu izdevies 

noslēgt SIA “Diogens Audio”, rāda Lursoft dati. Pērn uzņēmuma peļņa sasniedza 275,69 

tūkst. EUR. Iesniegtajā vadības ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā uzņēmums pabeidzis 

aizpērn uzsākto objektu – Stopiņu kultūras namu. Pagājušā gada peļņu SIA “Diogens Audio” 

plāno novirzīt uzņēmuma attīstībai. 

Balvu novada lielāko pelnītāju sarakstu 2020.gadā noslēdz Bērzpils ZS “Bērziņi”, kas 

pagājušajā gadā apgrozīja 640,38 tūkst. EUR un pēc nodokļu nomaksas nopelnīja 272,07 

tūkst. EUR. Tiesa, salīdzinot ar gadu iepriekš, saimniecības apgrozījums ir samazinājies, un arī 

peļņa sarukusi par 9,43%. 

Balvu novada lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2020.gadā: 

1. Balvu rajona Baltinavas pagasta ZS “Amatnieki”: 458,38 tūkst. EUR; 

2. ZS “Kotiņi”: 412,44 tūkst. EUR; 

3. ZS “Riekstiņi”: 383,44 tūkst. EUR; 

4. SIA “Diogens Audio”: 275,69 tūkst. EUR; 

5. Bērzpils ZS “Bērziņi”: 272,07 tūkst. EUR. 

Vidējais darbinieku skaits saglabājies nemainīgs 
Balstoties uz VID sniegtajiem datiem par nodarbināto skaitu Balvu novadā reģistrētajos 

uzņēmumos, redzams, ka 2020.gadā cilvēku skaits, kas bija nodarbināts novadā reģistrētajos 

uzņēmumos, ir samazinājies. Ja  2019.gadā Balvu novada uzņēmumi ar darba vietām 

nodrošināja 1961 darbinieku, tad pagājušajā gadā tie bijuši 1906 strādājošie. Tiesa, vidējais 

nodarbināto skaits uzņēmumos saglabājies nemainīgs, un tie ir 2 darbinieki.  

Pagājušajā gadā novadā bija 44 uzņēmumi, kuros nodarbināti vismaz 10 darbinieki.  



 
 

 

Starp Balvu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem līderis darbinieku skaita ziņā ir SIA “Balvu un 

Gulbenes slimnīcu apvienība”. Lai arī vēl nav pieejams medicīnas iestādes gada pārskats par 

2020.gadu, VID sniegtie dati rāda, ka uzņēmums pērn ar darba vietām nodrošināja 298 

strādājošos. Salīdzinot ar gadu iepriekš, nodarbināto skaits SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu 

apvienība” saglabājies teju nemainīgs. Pēdējos gados būtiskas izmaiņas arī nav reģistrētas 

SIA “SENDA Dz” darbinieku skaita ziņā. Pagājušajā gadā sabiedriskās ēdināšanas un 

tirdzniecības sfērā strādājošais uzņēmums bija darba devējs 50 darbiniekiem. SIA “SENDA 

Dz” plāno turpināt saimniecisko darbību sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības jomā, 

paplašinot klientu loku un piedāvājamo preču, pakalpojumu klāstu.  

Trešais lielākais darba devējs pagājušajā gadā bijis SIA “BalviFlora”. Uzņēmums ar darbu 

nodrošināja 40 cilvēkus. SIA “BalviFlora” iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2020.gadā 

uzņēmuma apgrozījums pieaudzis līdz 1,24 milj.EUR, kas gada laikā ir pieaugums par 13,54%. 

Augusi arī uzņēmuma peļņa, kas sasniegusi 233,10 tūkst. EUR. Iesniegtajā vadības ziņojumā 

SIA “BalviFlora” norādījis, ka apgrozījums 2020.gadā palielinājies labvēlīgo laika apstākļu 

ietekmē, kas ļāva iegūt gabalkūdru un frēzkūdru, kā arī sagatavot pietiekamus kūdras 

krājumus. 

Transporta pakalpojumu sniedzējs un meža ceļu būvnieks SIA “Liepas Z” aizvadītajā gadā 

nodrošināja 39 darba vietas. Jānorāda, ka pēc 26,31 tūkst. EUR zaudējumiem 2019.gadā, 

pērn uzņēmums strādājis ar 123,76 tūkst. EUR peļņu. 

Par četriem darbiniekiem mazāk nekā 2019.gadā pērn nodarbināja AS “Balvu enerģija”, 

liecina VID publiskotie dati. Aizvadītajā gadā uzņēmumā bija nodarbināti 38 strādājošie. 

Balvu novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2020.gadā: 

1. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”: 298 darbinieki; 

2. SIA “SENDA Dz”: 50 darbinieki; 

3. SIA “BalviFlora”: 40 darbinieki; 

4. SIA “Liepas Z”: 39 darbinieki; 

5. AS “Balvu enerģija”: 38 darbinieki. 
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Nodokļos samaksāts mazāk 
2020.gadā Latvijas uzņēmumi VID administrētajos nodokļos samaksājuši 7,42 miljardus eiro. 
Salīdzinot ar gadu iepriekš, tas ir par 2,11% mazāk. 2,54 miljardus eiro no kopējās summas 
veidojušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 1,29 miljardus eiro – 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis.  
 
Lursoft aprēķini rāda, ka pagājušajā gadā samazinājusies arī nodokļu summa, kuru valsts 
kopbudžetā samaksājuši Balvu novadā reģistrētie uzņēmumi. Ja 2019.gadā Balvu novadā 
reģistrētie uzņēmumi VID administrētajos nodokļos samaksāja 7,3 milj. EUR, tad aizvadītajā 
gadā tie bija 7,03 milj. EUR. 
 
Pērn novadā bija 13 uzņēmumi, kas gada laikā VID administrētajos nodokļos samaksājuši 
vairāk nekā 100 tūkst. EUR.  

 

Balstoties uz VID sniegto informāciju, lielākais nodokļu maksātājs Balvu novadā un reizē arī 

vienīgais uzņēmums novadā, kura gada laikā samaksāto nodokļu apjoms pārsniedzis 1 milj. 

EUR, pērn bija SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”. VID publiskotie dati rāda, ka 

medicīnas iestāde nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā pagājušajā gadā samaksājusi 1,8 

milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn medicīnas iestādes samaksāto nodokļu apjoms 

pieaudzis par 29,06 tūkst. EUR.  No SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” kopējā 

samaksāto nodokļu apjoma 1,16 milj. EUR aizvadītajā gadā veidoja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Neskatoties uz to, ka samaksāto nodokļu apjoms pērn samazinājies, saraksta otrajā vietā 

ierindojusies AS “Balvu enerģija”. Uzņēmuma pienesums valsts kopbudžetā nodokļu 

maksājumu izteiksmē 2020.gadā bija 378,91 tūkst. EUR. 

Lursoft apkopotie dati parāda, ka aizvadītajā gadā sarucis arī SIA “SENDA Dz” un SIA 

“BalviFlora” samaksāto nodokļu apjoms, tam, salīdzinot ar 2019.gadu, samazinoties par, 

attiecīgi, 8,38% un 1,09%. 

Tikmēr pirms nepilniem desmit gadiem reģistrētā SIA “Baltic marking expert” veikto nodokļu 

iemaksu apjoms valsts kopbudžetā 2020.gadā palielinājies. Ja aizpērn uzņēmums VID 

administrētajos nodokļos samaksāja 134,86 tūkst. EUR, tad pagājušajā gadā jau 172,85 tūkst. 

EUR. Aizvadītajā gadā industriālās printēšanas iekārtu tirgotājs SIA “Baltic marking expert” 
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turpināja piesaistīt jaunus klientus. Uzņēmuma apgrozījums pērn palielinājies par 11,34%, 

sasniedzot 823,62 tūkst. EUR, un tas gadu noslēdzis ar 50,57 tūkst. EUR peļņu. 

Balvu novada lielākie nodokļu maksātāji pēc 2020.gada samaksātās kopējās nodokļu 

summas valsts kopbudžetā: 

1. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”: 1769,28 tūkst. EUR; 

2. AS “Balvu enerģija”: 378,91 tūkst. EUR; 

3. SIA “BalviFlora”: 357,92 tūkst. EUR; 

4. SIA “SENDA Dz”: 190,42 tūkst. EUR; 

5. SIA “Baltic marking expert”: 172,85 tūkst. EUR. 

 

*Dati par Balvu novada uzņēmumiem aprēķināti uz 04.10.2021. 

**Vidējie rādītāji aprēķināti, izmantojot vidējo mediānu. 

*** Informācijas avots datiem par uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem un darbinieku 

skaitu – Valsts ieņēmumu dienests. 

 

 

 


