
Balvu novada uzņēmēji pēdējos gados nodrošinājuši stabilu 

kopējo darba vietu pieaugumu 
Lai sniegtu ieskatu par uzņēmējdarbības tendencēm Balvu novadā pēdējos gados, Lursoft 

veicis pētījumu, apkopojot datus par novadā reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājiem, 

darbinieku skaitu dinamiku un uzņēmumu samaksāto nodokļu apjomiem 2014.gadā. 

Kopējās tendences liecina, ka pēdējos gados Balvu novadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu 

dinamika bijusi samērā mainīga, tā, piemēram, pēc 2012.gadā reģistrētā straujā jauno 

uzņēmumu skaita pieauguma, turpmākajos gados sekojot kritumam, pretēju tendenci 

uzrādījis likvidēto uzņēmumu skaits, kas pēdējos gados pieaudzis. 

Lursoft veiktais pētījums parāda, ka kopš 2012.gada, kad novadā tika reģistrēti 56 jauni 

uzņēmumi, aizvadītajā gadā šis rādītājs jau bijis uz pusi zemāks un pēc pašreizējām 

tendencēm paredzams, ka šogad jaunreģistrēto uzņēmumu skaits varētu saglabāties 

pagājušā gada līmenī. Jāpiebilst, ka šogad Balvu novadā reģistrēts arī vērā ņemams tiešo 

ārvalstu investēšanas gadījums, vācu Energy Competence Centre GmbH pērn reģistrētā SIA 

Eco Technology Group kapitālā ieguldot 2,240 tūkst.EUR. 

Jānorāda, ka likvidēto uzņēmumu skaitam pērn bijusi tendence pieaugt visā valstī, kas lielā 

mērā skaidrojams ne tik daudz ar tautsaimniecības situācijas pasliktināšanos, kā ar 

uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mērķtiecīgu 

darbību, izslēdzot no reģistriem uzņēmumus, kuri jau ilgstoši neveic saimniecisko darbību. 

Lursoft novērojumi rāda, ka šādu uzņēmumu, kuri aizvien reģistrēti kā aktīvi, taču neveic 

saimniecisko darbību, skaits valstī mērāms vairākos tūkstošos, par ko liecina kaut vai fakts, 

ka ik gadu aptuveni 15-20% no gada pārskatus iesniegušajiem uzņēmumiem norāda, ka to 

apgrozījums ir 0 EUR. 
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Novada uzņēmumu vidējais apgrozījums pērn, visticamāk, 

saglabājies 2013.gada līmenī 
Lursoft pētījuma rezultāti parāda, ka pēdējos gados Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu 

vidējais apgrozījums bijis ar lejupejošu tendenci, sarūkot tam no 51,463 tūkst.EUR līdz 

32,483 tūkst.EUR 2013.gadā. Savukārt pērn, ņemot vērā pašreiz pieejamos datus un zinot, ka 

gada pārskatus vēl nav iesnieguši vairāki novada lielākie uzņēmumi, var prognozēt, ka Balvu 

novada uzņēmumi visticamāk saglabājuši vidējā apgrozījuma rādītāju 2013.gada līmenī. 

Analizējot Balvu novada lielākos uzņēmumus pēc to apgrozījuma, redzams, ka ik gadu starp 

TOP 5 lielākajiem uzņēmumiem ierindojies gan SIA Tako SD, gan SIA Senda Dz, pēdējos gados 

līderiem piepulcējoties arī AS Balvu enerģija, savukārt stabilu pirmo pozīciju saglabājusi SIA 

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kuras apgrozījums ik gadu turējies virs 3 milj.EUR 

atzīmes. Jāpiebilst gan, ka SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība vēl nav iesniegusi savu 

pārskatu par saimniecisko darbību 2014.gadā, tādēļ nav zināms, vai aizvadītajā gadā 

slimnīcas apgrozījums ir audzis, taču tādi novada lielāko uzņēmumu saraksta līderi, kā, 

piemēram, SIA Tako SD pērn savu apgrozījumu palielinājis par 9,34%, bet SIA Senda Dz – par 

4,44%. 

 

Peļņas rādītāji atklāj mainīgu situāciju 
Analizējot Balvu novada uzņēmumu vidējo peļņu/zaudējumus, redzams, ka novada 

uzņēmumu rādītāji pēdējos gados bijuši samērā mainīgi. Tā, piemēram, 2011.gadā, kad 

vidējais apgrozījuma rādītājs bijis augstākais apskatītajā laika periodā, uzņēmumu vidējā 

peļņa atguvusies pēc vairāku gadu zaudējumiem, savukārt augstākais vidējās peļņas rādītājs 

reģistrēts 2012.gadā, kad, kā liecina Lursoft apkopotie dati, katrs uzņēmums Balvu novadā 

pēc nodokļu nomaksas nopelnījis vidēji 180 EUR. 

Jānorāda, ka 2013.gadā, līdz ar vidējā apgrozījuma kritumu, samazinājusies arī uzņēmumu 

peļņa, kā rezultātā attiecīgajā gadā strādāts ar neitrālu rezultātu, savukārt pašreizējās 

prognozes liecina, ka 2014.gadā Balvu novada uzņēmumi visticamāk guvuši zaudējumus. 
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Apkopojot informāciju par Balvu novada uzņēmumiem, kuri guvuši lielāko peļņu, atšķirībā no 

uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu, kur līderu sarakstā gadu no gada atrodami vieni un tie 

paši nosaukumi, lielāko pelnītāju sarakstā ik gadu vērojamas izmaiņas. Vienīgais izņēmums 

bijis SIA A.K.7, kas TOP 5 lielāko pelnītāju sarakstā bijis atrodams gan 2012., gan 2013.gadā 

un arī pērn. 

Jānorāda, ka Andrejam Kindzulim piederošajam SIA A.K.7 ir pamats lepoties ar saviem 

panākumiem, jo uzņēmuma apgrozījums audzis no 159,504 tūkst.EUR 2010.gadā līdz 

707,135 tūkst.EUR pērn, tāpat arī vērā ņemamu lēcienu piedzīvojusi uzņēmuma peļņa, kopš 

2010.gada palielinoties vairāk nekā 3 reizes un aizvadītajā gadā sasniedzot 241,788 

tūkst.EUR. 

 

Jāpiebilst, ka Balvu novadā reģistrētie uzņēmumi aizvadītajā gadā valsts budžetā nodokļos 

samaksājuši 4,47 milj.EUR. Lielāko pienesumu budžetam devusi SIA Balvu un Gulbenes 

slimnīcu apvienība, kas valsts kasi papildinājusi ar 1,238 milj.EUR, bet otrajā vietā ar 305,03 

tūkst.EUR ierindojusies AS Balvu enerģija. Vairāk nekā 100 tūkst.EUR valsts budžetā nodokļu 

maksājumos 2014.gadā samaksājusi arī SIA BalviFlora, SIA A.K.7, SIA Senda Dz, SIA Liepas Z 

un inženierjomā strādājošais SIA Ametrs. 

Vidējais darbinieku skaits pēdējos gados palicis nemainīgs 
Lursoft pētījuma dati rāda, ka Balvu novada uzņēmumu vidējais darbinieku skaits jau kopš 

2011.gada saglabājies nemainīgs, vidēji vienam uzņēmumam nodarbinot 3 strādājošos. 

Tradicionāli lielākie darba devēji novadā ik gadu bijuši SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu 

apvienība (gan 2012., gan 2013.gadā aptuveni 277 strādājošie, 2014.gada pārskats vēl nav 

iesniegts), AS Balvu maiznieks, AS Balvu enerģija un SIA BalviFlora. 

Jāpiebilst, ka kopējam Balvu novada uzņēmumos nodarbināto darbinieku skaitam ik gadu ir 

tendence pieaugt. Tā, piemēram, 2009.gadā novada uzņēmumos strādājuši 1 242 darbinieki, 

2011.gadā – 1 532, bet 2013.gadā jau 1 637. 
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* informācija apkopota uz 11.05.2015. 
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