
Šogad reģistrēto uzņēmumu skaits Balvu novadā varētu 

saglabāties 2012.gada līmenī 
Apkopojot datus par jaunu uzņēmumu reģistrāciju Balvu novadā, Lursoft secinājis, ka 

pēdējos gados novadā ir ievērojami pieaugusi iedzīvotāju vēlme iesaistīties biznesā, ko 

vislabāk apliecina jaunreģistrēto uzņēmumu dinamika. 

Rekordaugsts jauno uzņēmumu skaits reģistrēts 2012.gadā, kad tas sasniedzis vēl nebijušus 

augstumus, proti, gada laikā reģistrēti 56 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēto uzņēmumu 

rādītājs bijis viens no zemākajiem. Valsts kopējā tendence  atspoguļojusies arī Balvu novada 

uzņēmējdarbības rādītājos. Lursoft pētījums parāda, ka, lai arī pērn jaunreģistrēto 

uzņēmumu skaits novadā saglabājies aizvien augsts, salīdzinājumā ar 2012.gadu tas sarucis 

par 32,14%. Vērojot 2014.gada pirmo mēnešu rādītājus, jāsecina, ka šogad kopējais 

jaunreģistrēto uzņēmumu skaits varētu saglabāties pagājušā gada līmenī, savukārt likvidēto 

skaits, ja vien netiks piedzīvoti kādi negaidīti notikumi, kas strauji palielinās likvidēto 

uzņēmumu skaitu, saglabāsies 2012.gada rādītāja robežās. 

Patlaban Balvu novadā reģistrēti 930 nelikvidēti uzņēmumi, no tiem 62 ir mazkapitāla SIA. 

 

Starp Balvu novada uzņēmumiem dominē mazumtirdzniecības sfēra 
Tradicionāli gluži tāpat kā valstī kopumā, arī Balvu novadā populārākā uzņēmējdarbības sfēra 

starp esošajiem uzņēmumiem ir mazumtirdzniecība. Pēc Lursoft veiktajiem aprēķiniem, 

patlaban no visiem Balvu novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 27,90% uzņēmumu darbība 

saistīta tieši ar šo sfēru.  

Līdztekus mazumtirdzniecībai starp populārākajām darbības nozarēm iezīmējas arī sfēras, 

kuras saistītas ar vietējo resursu izmantošanu, kā, piemēram, augkopība un lopkopība, 

mežsaimniecība un mežizstrāde, neaizmirstot arī par jau iegūtās koksnes apstrādi un to 

izstrādājumu ražošanu. 
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Novada uzņēmumi strādā bez zaudējumiem, bet negūst arī peļņu 
Analizējot Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājus, redzams, ka pēdējos gados 

uzrādītais uzņēmumu vidējais apgrozījums ir samērā viļņveidīgs. Dati rāda, ka, piemēram, 

2011.gadā katrs Balvu novada uzņēmums apgrozījis vidēji 31 193 EUR, savukārt jau 

nākamajā, 2012.gadā, apgrozījums samazinājies par 24,18%, nokrītoties līdz 22 891 EUR. 

Pērn novada uzņēmumu vidējais apgrozījums atkal palielinājies par 13,15%, pieaugot līdz 

25 902 EUR. 

Jānorāda, ka vairāki Balvu novada uzņēmumi vidējo apgrozījuma rādītāju 2013.gadā ir arī 

pārsnieguši. Tā, piemēram, Lursoft dati parāda, ka starp novadā strādājošajiem 

uzņēmumiem izteikts līderis apgrozījuma ziņā pērn bijis SIA TAKO SD. Salīdzinot ar 

2012.gadu, pagājušajā gadā SIA TAKO SD apgrozījums palielinājies par 28,91%, sasniedzot 

1,669 milj.EUR, līdz ar to lielāko uzņēmumu sarakstā pēc apgrozījuma lieluma SIA TAKO SD 

gada laikā pakāpies no 5.vietas uz 1. Otru lielāko apgrozījumu ar 1,388 milj.EUR pagājušajā 

gadā starp Balvu novada uzņēmumiem uzrādījusi AS Balvu enerģija, savukārt 3.vietā ar 1,350 

milj.EUR – SIA SENDA Dz. Ņemot vērā, ka daļa uzņēmumu savu pārskatu vēl nav iesnieguši, 

paredzams, ka Balvu novada lielāko uzņēmumu sarakstā vēl varētu rasties izmaiņas, jo, 

piemēram, savu pārskatu nav iesniegusi SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kura 

2012.gadā uzrādījusi lielāko apgrozījumu Balvu novadā. 
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Ja pēdējos gados Balvu novada uzņēmumu vidējais apgrozījums bijis samērā mainīgs, vidējais 

peļņas rādītājs jau ceturto gadu pēc kārtas rāda nemainīgu rezultātu. Proti, pēc 2009.gada 

zaudējumiem, turpmākos četrus gadus novada uzņēmumi strādājuši ar neitrālu rezultātu, 

kas nozīmē, ka tie spējuši pārvarēt zaudējumus, taču vēl pilnībā nav spējuši atjaunot savu 

darbību līdz tādam līmenim, kas ļautu gūt peļņu. 

 

Pretstatā vidējiem rādītājiem, vairāki Balvu novada uzņēmumi 2013.gadā spējuši uzrādīt arī 

vērā ņemamu peļņu. Tā, piemēram, absolūta līdere aizvadītajā gadā bijusi farmaceitisko 

izstrādājumu mazumtirdzniecības un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā strādājošā SIA 

IEVA-SIL, kuras peļņa pēc nodokļu nomaksas pieaugusi līdz 311 554 EUR, tāpat arī 

palielinājusies Andrejam Kindzulim piederošā SIA A.K.7 peļņa, kura veidojusi  230 078 EUR. 

Kā lielākos pelnītājus 2013.gadā noteikti jāizceļ arī kūdras ieguves uzņēmumu SIA BalviFlora 

ar 210 328 EUR peļņu, 1992.gadā reģistrēto SIA LIEPAS Z (207 336 EUR peļņa) un 

mežizstrādes uzņēmumu SIA PRIME-MOVER, kura peļņa pēc nodokļu nomaksas pagājušajā 

gadā pieaugusi līdz 181 359 EUR. 
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Lielākie darba devēji novadā - nemainīgi 
Analizējot, kuri uzņēmumi Balvu novadā pēdējos gados iedzīvotājiem nodrošinājuši 

vieslielāko darba vietu skaitu, redzams, ka nemainīgi pirmās piecas vietas ieņem vieni un tie 

paši uzņēmumi. Tiesa gan, kā pozitīvs apstāklis jāpiemin fakts, ka uzņēmumu nodrošināto 

darba vietu skaits pēdējos gados, lai arī nedaudz, toties ir audzis. 

Lursoft pētījuma rezultāti parāda, ka 2013.gadā visvairāk darba vietu nodrošinājusi AS Balvu 

maiznieks,kurā aizvadītajā gadā strādājuši vidēji 65 darbinieki. Otru lielāko darba vietu skaitu 

2013.gadā nodrošinājusi AS BALVU ENERĢIJA, kurā strādājis 51 darbinieks, kas ir par 3 vairāk 

nekā divus gadus iepriekš. 

Jau vairākus gadus pēc kārtas lielāko darba devēju sarakstā nemainīgi ierindojas arī SIA 

Denda Dz, SIA BalviFlora un SIA Balvu autotransports. 

 

 

*Dati par apkopoti uz 16.05.2014. 

Papildu informācija: 

Statistika par uzņēmējdarbību Balvu novadā 
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https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&groupid=novads&context=yes&conttype=D&novads=100015741

