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IEDZĪVOTĀJU UN UZŅĒMĒJU APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS 
Lai noskaidrotu iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par esošajiem pakalpojumiem novados, uzņēmējdarbības vidi, 
jaunveidojamā Balvu novada attīstības iespējām un esošajām problēmām (Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 
novadā), un to iespējamajiem risinājumiem, Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam 
un attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes ietvaros laikā no 24.05.2021. līdz 21.06.2021. notika 
iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja. Aptaujas anketas aizpildīšana bija anonīma. Iedzīvotāju anketā bija iekļauti 16, 
bet uzņēmēju – 12 jautājumi. Aicinājums piedalīties aptaujās tika izplatīts dažādos publiskos komunikācijas 
kanālos: pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos, informatīvajos izdevumos un publiskajā ārtelpā 
dažādās vietās visu četru līdzšinējo novadu teritorijās. 

Aptaujā savu viedokli izteica 316 iedzīvotāji (no tiem, 256 – elektroniski un 60 drukātā veidā (59 Balvu novada 
un 1 Baltinavas novada iedzīvotājs)) un 44 uzņēmēji (no tiem, 38 – elektroniski un 6 – drukātā veidā). Turpmākajās 
rindkopās atspoguļots veikto aptauju rezultātu kopsavilkums. 

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam, kurš piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu 
vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības 
iespējām. Aptaujā sniegtie viedokļi tiks izmantoti jaunā Balvu novada attīstības dokumentu izstrādē. 

 
               IEDZĪVOTĀJI 
Aptaujā visvairāk piedalījās tie iedzīvotāji, kuri šobrīd dzīvo līdzšinējā Balvu novadā – 240 (76  %). Viedokli izteica 
arī 49 Viļakas novada iedzīvotāji (15 %), 19 (6 %) Rugāju novada un 8 (3 %) Baltinavas novada iedzīvotāji. No tiem, 
157 (50 %) Balvu pilsētā un 21 (7 %) Viļakas pilsētā, 71 (22 %) pagastu teritorijā, bet pārējie 66 (21 %) – ciemos 
vai citās apdzīvotās vietās. 

Respondentu vecuma struktūras ziņā aptaujā pārstāvētas visas vecuma grupas. No visiem respondentiem, 
125 (39 %) ir vecuma grupā no 50-64 gadiem, 85 (27 %) – no 35-49 gadiem, 75 (24 %) – no 19-34 gadiem. Pārējie 
31 – vecuma grupā līdz 18 gadiem (3 respondenti jeb 1%) un 65 un vairāk gadu veci novada iedzīvotāji 
(28 respondenti jeb 9 %). 

181 jeb 57 % aptaujas respondentu nodarbošanās ir valsts vai pašvaldības darbinieks, 41 (13 %) – privāta 
uzņēmuma darbinieks, 26 (8 %) pensionāri, 20 (6 %) – pašnodarbinātas personas, 18 (6 %) respondenti norādīja, 
ka ir bezdarbnieki. Šajā aptaujā piedalījās arī 10 studenti, 8 mājsaimnieces, 7 uzņēmēji un 4 skolēni. 

Atbildot uz jautājumu, vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt savu dzīvesvietu, vairāk kā puse (215 jeb 68 %) 
atbildēja, ka to neplāno darīt. 
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55 respondenti (55 %) norādīja, ka to ir grūti pateikt, 23 (7 %) šādu iespēju pieļauj, plānojot mainīt dzīvesvietu 
ārpus apvienotā Balvu novada, pārvācoties dzīvot uz citu Latvijas novadu. 13 respondenti (4 %) atbildēja, ka 
neplāno mainīt dzīvesvietu, ja būs iespēja strādāt attālināti. Vismazāk bija to, kuri plāno pārcelties dzīvot uz citu 
valsti (6 jeb 2 %), un, kuri plāno mainīt dzīvesvietu apvienotā Balvu novada ietvaros (4 jeb 1 %). 

Galvenais iemesls, kāpēc gatavojas mainīt dzīvesvietu – labākas darba iespējas 
(šādu atbildi sniedza vairāk kā 60 %1 no visiem aptaujas dalībniekiem). Pie 
iemesliem norādītas arī labākas bērnu izglītošanas iespējas (~17 %) un labāks 
pieejamo pakalpojumu klāsts citās pašvaldībās (~24 %). Aptaujas dalībnieki 
minējuši arī tādus iemeslus kā pārvākšanās uz dzimtajām mājām vai citi personīgie 
iemesli, valsts autoceļu kvalitāte, dialoga neesamība. Daļa no respondentiem 
norādīja iemeslus, lai gan iepriekš atbildēja, ka nav doma mainīt dzīvesvietu. 

Lielākā daļa (162 respondenti) veic algotu darbu Balvu novadā. 38 – Viļakas novadā, 12 – Rugāju novadā, 7 – 
Baltinavas novadā, 38 respondenti norādīja, ka neveic šādu aktivitāti, bet 31 – strādā citur. No visiem aptaujas 
dalībniekiem, 1942 (visvairāk – 72, Balvu 
novadā) norādīja, ka veic darbu attālināti, 
taču 155 respondenti neveic darbu 
neklātienes formā. 

Aptaujas dalībnieki kopumā uzskata, ka 
jaunizveidotajā Balvu novadā ir sliktas darba 
iespējas (130 jeb 40 %) vai tādu nav (31 jeb 
10 %). Savukārt 98 (31 %) vērtē darba 
iespējas kā apmierinošas, 51 (16 %) 
atbildējis, ka to ir grūti pateikt, un tikai 11 
jeb 3 % uzskata, ka tās ir ļoti labas. Jāpiemin, 
ka darba iespējas kā apmierinošas, galvenokārt, vērtē valsts vai pašvaldību iestādēs strādājošie iedzīvotāji. 

No visiem aptaujas dalībniekiem, 70 respondenti īsteno uzņēmējdarbību, no tiem, 42 – Balvu novadā, 11 – 
Viļakas novadā, 5 – Rugāju novadā, bet 12 – citur. Līdzīgs sadalījums ir arī attiecībā uz pārējām aktivitātēm. Proti, 
procentuāli lielāks skaits aptaujas dalībnieku dažādas aktivitātes (mācās, iepērkas, sporto, apmeklē kultūras 
pasākumus u.c.) veic Balvu novadā, kas skaidrojums ar to, ka lielākā daļa respondentu dzīvo Balvu novadā. 

Aptaujas dalībnieku vērtējums par jomu kvalitāti un pieejamību: 
Piezīme: ar sarkanās krāsas toni atzīmēts vērtējums ar lielāko atbilžu skaitu (nav ņemts vērā atbilžu variants "nav 
viedokļa/neizmantoju") 

 Apmierina Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
neapmierina Neapmierina Nav viedokļa 

/neizmantoju 
Sociālie pakalpojumi 78 91 21 16 91 
Pabalsti īpašās dzīves 
situācijās 

55 66 38 26 128 

Veselības aprūpes 
pakalpojumi 

76 128 67 22 19 

Sporta aktivitātes bērniem 68 110 28 13 81 
Sporta aktivitātes 
pieaugušajiem 

59 109 53 24 56 

Kultūras pasākumi 63 114 61 53 17 
Sabiedriskais transports 46 81 47 22 108 
Centralizētā ūdensapgāde 120 78 25 18 66 
Centralizētā kanalizācija 116 84 18 22 67 
Centralizētā siltumapgāde 67 62 21 16 139 
Namu apsaimniekošana 32 67 49 34 122 

 
1 Skaits nav precīzs, jo daļa no respondentiem pie jautājuma, vai plāno mainīt savu dzīvesvietu, norādījuši, ka to neplāno darīt, taču šādu 
atbildi norādījuši jautājumā par to, kāpēc gatavojas mainīt dzīvesvietu 
2 Norādāms, ka šāds rezultāts, visticamāk, ir saistīts ar aptaujas veikšanas laikā valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kas noteikti saistībā 
ar Covid-19 izplatības ierobežošanu 
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Līdzfinansējuma pieejamība 
īpašuma uzturēšanai 

14 29 54 50 151 

Atkritumu apsaimniekošana 94 119 44 35 17 
Vides pieejamība publiskām 
ēkām 

68 100 43 27 61 

Pirmsskolas izglītība 95 61 10 7 128 
Pamatskolas izglītība 85 62 12 8 133 
Vidējā izglītība 74 54 12 11 149 
Interešu izglītība 71 75 20 15 119 
Sabiedriskā kārtība un drošība 88 139 42 27 11 
Ielu un ceļu stāvoklis 29 87 92 98 3 
Velosipēdu ceļi un maršruti 15 63 68 90 68 
Gājēju ietves un celiņi 45 122 69 63 9 
Ielu apgaismojums 92 133 45 25 15 
Vides sakoptība 98 144 44 24 2 
Aktīvās atpūtas un tūrisma 
iespējas 

57 111 65 46 28 

No iepriekš atspoguļotā vērtējuma izriet, ka iedzīvotāji ir apmierināti ar izglītības iestāžu darbību, kā arī 
centralizētajiem ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumiem, kuriem tādi ir pieejami. Aptaujas 
dati liecina, ka ir nepietiekams vai nav tāda pašvaldības sniegtā atbalsta (līdzfinansējuma pieejamība) īpašuma 
uzturēšanai. Viskritiskāk iedzīvotāji vērtē transporta infrastruktūras kvalitāti, t.sk. velosipēdu ceļu un velomaršrutu 
nodrošinājumu novada teritorijā. 

Jaunizveidotā Balvu novada iedzīvotāju ieskatā, steidzamākais darbs, kas jaunajai pašvaldībai būtu jāatrisina 
tuvākajā nākotnē – transporta infrastruktūras sakārtošana – autoceļu (piemēram, atbildēs minēta valsts 
reģionālā autoceļa P35 posms Balvi – Viļaka seguma atjaunošana (piezīme: atrodas valsts pārziņā, nevis 
pašvaldības)), autoceļš Site – Eglava un ielu (t.sk. ietvju izbūve un apgaismojuma ierīkošana) atjaunošana un 
pārbūve. Tāpat uzsvērta arī pārējās infrastruktūras uzlabošana un attīstība. Tā ir gan komunālā saimniecība 
(ietverot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošanu arī privātmāju teritorijās), dzīvojamais fonds 
(t.sk. esošo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana, pagalmu labiekārtojama uzlabošana, kā arī jaunu 
dzīvojamo māju izveide), gan publiskie objekti. 

Par visbiežāk pieminētajām nepieciešamajām izmaiņām ir norādīta jaunu darbavietu radīšana, kas, primāri, 
īstenojama, radot piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Darbu pamatā ir katra 
iedzīvotāja vēlme par savām mājām saukt jauno Balvu novadu. Vieta, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Lai tas 
notiktu, aptaujas dalībnieki uzsver nepieciešamību veidot stipru, zinošu un atbalstošu novada pašvaldības 
komandu, kura spēj radīt vienotu redzējumu novada attīstībā. Pašvaldība, kura veido objektīvu un atklātu 
komunikāciju ar sabiedrību (uzņēmēju, biedrību, jaunieti vai ikvienu citu, kurš vēršas pie pašvaldības domes 
amatpersonas vai speciālista) un veic praktiskus darbus (sagatavo un īsteno dažādus projektus), lai novada 
attīstībai būtu vienmērīga izaugsme. 

No visaptverošākiem darbiem, aptaujas dalībnieki minējuši tūrisma infrastruktūras uzlabošanu (t.sk. tūristu 
piesaistes objektu radīšana, piemēram, Balvu pilsētas iedzīvotājiem šķiet nozīmīgi atjaunot Balvu muižu un tās 
apkārtni), kultūras un sociālās jomas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, neapdzīvoto māju un 
citu ēku nojaukšanu vai to atjaunošanu,  velosipēdu ceļu izveide novada teritorijā (vairāki no respondentiem vēlas, 
lai pašvaldība sekmē gājēju un velosipēdu ceļa izbūvi autoceļa posmā Balvi – Kubuli), esošo sakārtošana un jaunu 
atpūtas vietu ierīkošana, t.sk. bērnu laukumu izveide (piemēram, tāda nav Borisovā vai Rugājos, jo pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijā vakaros tiek slēgta), peldvietu sakārtošana (piemēram, pie Švātūnes ezera) un jaunu 
izveide (piemēram, pie Pērkonu un Vectilžas ezera). Vienlīdz svarīga joma ir arī izglītības un veselības jomai, tādēļ 
iedzīvotāji akcentējuši tādus veicamos darbus kā izglītības iestāžu optimizācija (vienlaikus, maksimāli saglabājot 
visas vispārizglītojošās izglītības iestādes), skolēnu pārvadājumu nodrošināšana un feldšeru punktu ierīkošana 
pagastu teritorijās. Īpaši uzsvērta vajadzība nodrošināt pirmsskolas un vispārējās izglītības skolu pieejamību 
bērniem ar funkcionāliem (kustību) traucējiem. Kā arī svarīgu jautājumu respondenti norāda drošības un kārtības 
uzturēšanu. 
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Aptaujas dalībnieki norādījuši arī konkrētus veicamos darbus, daži no tiem: 
 izbūvēt stadionu Viļakas pilsētā; 
 izveidot daudzfunkcionālu izklaides kompleksu visa vecuma grupām; 
 ieteicams izveidot apļveida krustojumu Bērzpils centrā; 
 ierīkot sporta laukuma Baltinavā (ar trenažieriem ārtelpā); 
 veikt Vectilžas estrāde pārbūvi; 
 atjaunot Balvu pilsētas parku; 
 sakārtot stāvlaukumu pie Balvu Kultūras nama; 
 veikt satiksmes drošības uzlabošanu Balvu pilsētā pēc industriālo teritoriju (bijušā gaļas kombināta 

teritorijā) sakārtošanas; 
 slēgt "zaļo dzelzceļu" autotransporta satiksmei; 
 veicināt azartspēļu vietu slēgšanu apdzīvoto vietu centros; 
 atjaunot Viļakas autoostas ēkas pieejamību; 
 labiekārtot rotaļlaukumu pie Rugāju vidusskolas abām ēkām; 
 radīt iespēju izmest lielgabarīta atkritumus; 
 labiekārtot Eglaines pamatskolas stāvlaukumu, kā arī atjaunot skolas sporta un hokeja laukumu; 
 veikt Vectilžas Sporta un atpūtas centra siltināšana, jumta nomaiņa; 
 izveidot vienotu pakalpojumu saņemšanas vietu Balvu pilsētā pašvaldības dome, pašvaldības 

administrācija, valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs), pašvaldības iestādi pārceļot 
uz, piemēram, Balvu muižu; 

 uzbūvēt modernu bibliotēku Balvu pilsētā; 
 paplašināt Balvu pilsētas kapu teritoriju; 
 izvērtēt lietderību uzturēt trīs esošos (Balvu pilsētā, Viļakas pilsētā un Rekovā) sociālos aprūpes centrus; 
 attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus (kā, piemēram, mājas aprūpi); 
 veidot spēcīgu attīstības nodaļu. 

Atsevišķi uzsverams ir aptaujās izteiktais viedoklis/priekšlikums, veidot novada identitāti – piedaloties tūrisma, 
kultūras jomas speciālistiem un uzņēmējiem, apkalpojošā un tūrisma jomā, veidot vietas tēlu un zīmolu, kas varētu 
veicināt novada attīstības centru un lauku sadarbību un mijiedarbību, tūrisma attīstību novadā, kā arī 
priekšnoteikums pilsoniskas sabiedrības attīstībai. 

Iedzīvotāji tikai aicināti nosaukt trīs vārdus, vietas vai lietas, kuras 
raksturo jauno Balvu novadu. Šī jautājuma atbildes var iedalīt trīs 
grupās. Proti, pirmās grupas atbildēs aptaujas dalībnieki ir akcentējuši 
jaunā Balvu novada vērtības – atrašanos Ziemeļlatgalē, pierobežā, kas 
raksturojuma kā mierīga, dabas resursu bagāta, zaļa un veselīga dzīves 
vide, kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma krātuve un 
tradīciju pārmantotāja, ar apņēmīgiem, darbīgiem un radošiem 
cilvēkiem. Otrā grupa jauno Balvu novadu raksturo ar neziņu par 
nākotni, kā pamatā ir pašreizējās problēmas un izaicinājumi novada 
attīstībai – galvenais no tiem ir iedzīvotāju došanās prom no Balvu 
novada, kas primāri saistīts ar darbavietu trūkumu. Tāpat aptaujas 
dalībnieki akcentē, ka vienotam, spēcīgam un uz attīstību vērstam 
novadam ir nozīmīga līdzsvarota līdzekļu ieguldīšana gan Balvu un 
Viļakas pilsētas attīstībā, gan arī pagastu teritorijās. Trešajā grupā 
ietilpst atbildes, kurās minētas konkrētas vietas, objekti vai 
pakalpojumu jomu darbības Balvu novada raksturojumā (piemēram, Balvu baseins, Balvu kultūras nams, Balvu 
Valsts ģimnāzija, apdzīvotās vietas, zemnieku saimniecība “Kotiņi”, Upītes Nemateriālās kultūras centrs u.c.). 

Aptaujas rezultāti parāda, ka iedzīvotāji, dzīvojot savā novadā (līdzšinējā Balvu, Baltinavas, Rugāju vai Viļakas 
novadā) primāri lepojas ar cilvēkiem – visiem tiem, kuri par savu mājvietu uzskata Balvu novadu, jo īpaši tiem, 
kuri, pateicoties savai uzņēmībai, drosmei un neatlaidībai, gādā gan par latgaliskās identitātes saglabāšanu, gan 
veido novada uzplaukumu. Respondenti uzteikuši gan atsevišķu pašvaldības amatpersonu un darbinieku darbu, 
gan uzņēmēju darbīgumu, kuri ne tikai nodrošina darba vietas iedzīvotājiem, bet arī popularizē novadu. Vairāki 
aptaujas dalībnieki, kā jomas ar ko lepojas, norādījuši sporta infrastruktūru, izglītības (t.sk interešu) pieejamību 
un kvalitāti, kultūras pasākumus (piemēram, Kamermūzikas festivālu, deju festivālu “Eima eima”, pasākumus 
Upītes kultūrtelpā, ērģeļmūzikas koncertus Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcā, izrādes Vairas Resnes Balvu teātrī), 
tūrisma infrastruktūras uzlabošanos un tās attīstību. 

DABA 
Ziemeļlatgale 

Pierobeža Latgalieša gars 

Kultūrvēsturiskais 
mantojums un tradīcijas 

Lauksaimniecība 
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Vide 
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Ģimene un dzimtās mājas 

Miers 

Tūrisma iespējas 

Balvi 

Rugāji 

Izglītība 

Pūtēju orķestris 
“Balvi” 

Viļakas katoļu 
baznīca 

Kultūrvide 

CILVĒKI 
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Otrkārt, Balvu novada iedzīvotāji lepojas ar skaisto un neskarto Latgales dabu. Tāpat aptaujas dalībnieki 
norādījuši, ka kopumā lepojas ar sakopto vidi. Respondenti atbildēs minēja atjaunotos un sakārtotos vides un 
kultūras objektus (piemēram, Lāču dārzu, Viļakas kultūras namu, teritoriju pie Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcas, 
Balvu pilsētu u.c.), kā arī pakāpenisku infrastruktūras uzlabošanos. 

Publisko pasākumu norise  pēdējos divus gadus ir būtiski ierobežota, tomēr aptaujas dalībnieki jautājumā par 1-
3 labām lietām, kas īstenoti novadā pēdējo trīs gadu laikā norādīja gan dažādus projektus, gan pasākumus. 
Attiecībā uz projektu īstenošanu, atzīmēta dažādu objektu labiekārtošanas darbi, pārbūves, atjaunošanas, 
restaurācijas, kā arī degradēto teritoriju sakārtošana: 

 Viļakas ezera teritorijas labiekārtošana (t.sk. pontona tilta izbūve); 
 Balvu ezera teritorijas labiekārtošana; 
 Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcas restaurācijas darbi; 
 atsevišķu ceļu un ielu segumu atjaunošana un izbūve (Viļaka – Vientuļi) , apgaismojuma ierīkošana pilsētās 

un atsevišķos ciemos (piemēram, Beņislavā, Skujetniekos un Rugājos); 
 ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība; 
 bijušās Balvu gaļas kombināta teritorijas sakārtošana, Bijušās linu fabrikas Viļakā teritorijas sakārtošana; 
 sporta infrastruktūras uzlabošana (sporta laukumu uzlabošanas darbi, atzīmēti arī futbola attīstība); 
 Balvu kultūras nama atjaunošana; 
 Balvu Klientu apkalpošanas centra atjaunošana; 
 atsevišķu izglītības iestāžu atjaunošanas/pārbūves dārzi; 
 Lāču dārza atjaunošana; 
 daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide; 
 Viļakas estrādes pārbūve; 
 Balvu BMX un disku golfa trases izveide; 
 Bērzpils estrādes atjaunošana; 
 tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā; 
 viedā sola izveide Rugājos; 
 speciālās izglītības programmas ieviešana Rugāju pamatskolā; 
 dienas centra izveide Rugājos un Beņislavā; 
 skeitparka laukuma ierīkošana Rugājos; 
 atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem. 

Aptaujas dalībnieki kā saistošus  un atmiņā paliekošus pasākumus minējuši šādus: 
 koru sadziedāšanās svētki; 
 Muzeju nakts; 
 Projekts "NewLine"; 
 Pasākums "Mūzika saulrietam"; 
 2021. gada 4. maija pasākums Balvos; 
 2020. gada 18. novembra svētku norise Viļakas pilsētā ierobežojošos apstākļos); 
 veselības veicināšanas pasākumi; 
 "Wake up Balvi"; 
 Kamermūzikas festivāls; 
 Mūzikas svētki "Mirklis Balvos"; 
 pludmales volejbola nakts turnīrs; 
 laikmetīgā izrāde Tilžā; 
 amatierteātru festivāls "Ķiršu dārzs"; 
 amatnieku un mājražotāju tirdziņu organizēšana; 
 Balvu novada svētki; 
 Balto zeķīšu svētki; 
 TRX vingrošanas nodarbības; 
 Gaisa balonu vakars; 
 "Motociklu vasara"; 
 Starptautiskās jauniešu dienas; 
 u.c. folkloras un tradīciju pasākumi (piemēram, Upītē), popkultūras pasākumi. 

Respondenti uzteikuši arī privātā sektora ieguldījumu teritoriju sakopšanā (piemēram, Koka gudrību darbnīca 
Rugājos), kā arī pašvaldības atbalstu uzņēmējiem, rīkojot konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai, sniedzot 
iespēju iegūt līdzfinansējumu un īstenojot projektus uzņēmējdarbības vides attīstīšanai. 
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No izteiktajiem viedokļiem var secināt, ka tā daļa respondentu, kuri dzīvo novada lauku teritorijā, ir mazāk 
informēti vai izjūt veikto paveikto darbu rezultātu, jo ievērojamākie un acīmredzamākie tiek īstenoti abās pilsētās 
un lielākajās apdzīvotajās vietās – pagastu centros. 

Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka trim prioritārajām jomām, ko jaunajā Balvu novadā vajadzētu attīstīt3, ir (1) 
infrastruktūra, kas ietver ceļus un komunikācijas (211 respondenti), (2) ražošanas attīstība (192) un (3) veselības 
aprūpe (tā norādījuši 122 respondenti). Nedaudz mazāk (101) uzskata, ka jāattīsta tūrisms, savukārt 91 
respondents uzskata, ka vienlīdz svarīgi veikt daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšanu. Kā citas 
prioritārās jomas respondenti norāda jaunu darba vietu radīšanu un kopumā uzņēmējdarbības aktivitātes 
veicināšanu. 

Aptaujas dalībnieku ieskatā, Balvu novada nozīmīgākie attīstības virzieni4 ir: 

 
Papildus augstāk norādītājam, iedzīvotāji par svarīgiem attīstības virzieniem norādījuši arī izglītības, kultūras un 
sporta vides attīstību, dabas vidi un vides kvalitātes attīstību. 

Kā citus attīstības virzienus respondenti minējuši (prioritāri): 
 bioloģiskās lauksaimniecības veicināšana; 
 projektu centra izveide; 
 atbalsts daudzbērnu ģimenēm; 
 kvalitatīva pārkvalificēšanās, tālākizglītība. 

  

 
3 Daļa aptaujas dalībnieku anketās drukātā formā norādīja vairāk kā trīs jomas 
4 Daļa aptaujas dalībnieku anketās drukātā formā norādīja vairāk kā trīs jomas, tādēļ norādītas tās jomas, kuras atzīmētas visbiežāk 

Novada infrastruktūras 
attīstība

Konkurētspējīgas un 
stabilas uzņēmējdarbības 

attīstība

Iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes (sociālā joma un 
veselība) paaugstināšana 

un attīstība

101 (9 %)
68 (6 %)

70 (6 %)
72 (6 %)

122 (11 %)
211 (18 %)

51(4 %)
70 (6 %)

91 (8 %)
30 (3 %)

51 (4 %)
21 (2 %)

6 (mazāk par 1 %)
192 (17 %)

Tūrisms
Sports un aktīvā atpūta

Izglītība
Kultūra

Veselības aprūpe
Infrastruktūra (celi, komunikācijas)

Drošība un sabiedriskā kārtība
Komunālā saimniecība (ūdens un siltuapgāde,…

Daudzdzīvokļu māu un pašaldības objektu siltināšana
Būvniecība

Lauksaimniecība
Mežizstrāde un kokapstrāde

Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde
Ražošanas attīstība

Prioritāri attīstāmās jomas 
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                  UZŅĒMĒJI 
 

Aptaujā piedalījās uzņēmēji, kuru uzņēmums ir reģistrēts vai atrodas Balvu novadā – 33 jeb 75 %. Tāpat viedokli 
izteica 6 (14 %) Viļakas novadā, 3 (7  %) Rugāju novadā un 2 (4 %) Baltinavas novadā reģistrētās uzņēmējdarbības 
pārstāvji. 

Uzņēmējdarbība faktiski tiek veikta gan visos novados (Balvu novadā – 31 (48 %), Viļakas novadā – 7 (11 %),  
Rugāju novadā – 6 (9 %), Baltinavas novadā – 5 (8 %). 10 uzņēmēji jeb 15 % norādījuši, ka to dara visā Latvijā, kā 
arī citur Latgales reģionā (3 jeb 4 %) un ārpus Latvijas (3 jeb 5 %). 

Lielākā daļa – 18 (41 %) uzņēmēju darbojas tādās uzņēmējdarbības nozares kā lauksaimniecība, mežsaimniecība 
vai zivsaimniecība. 5 (11 %) – tirdzniecībā un 5 (11 %) tādās nozarēs kā māksla, izklaide un atpūtam, bet 3 (7 %) – 
kokapstrādē. Pārējās nozares pārstāv 1-2 uzņēmēji. Viens no uzņēmējiem kā citu nozari norādīja dārzniecību – 
vasaras puķu audzēšanu. 

Uzņēmējdarbības formas: sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 20 jeb 44 %, pašnodarbinātas personas – 10 
jeb 22 %, zemnieku savienība – 9 jeb 20 %. Zemnieku saimniecības pārstāv 2 (5 %) uzņēmēji un 3 (7 %) ir 
individuālie komersanti. Viens (2 %) norādīja, ka ir paziņotās saimnieciskās darbības veicējs. 

Atbildot uz jautājumu, cik uzņēmuma darbinieku dzīvo jaunā Balvu novada teritorijā, 27 (61 %) atbildēja, ka 70 % 
un vairāk, 9 (21 %) atbildēja, ka 1 %-30 % no visiem darbiniekiem un 3 (7 %) – 30 %-70 %, savukārt 5 (11 %) 
norādījuši, ka uzņēmumi nestrādā darbinieki, kuri dzīvo Balvu novadā. 

No visiem aptaujas respondentiem, nedaudz vairāk kā puse (23 jeb 52 %) norādīja, ka tuvāko 3 gadu laikā plāno 
paplašināt uzņēmējdarbību, 15 (34 %) – plāno uzņēmuma darbību atstāt esošajā līmenī, 5 (12 %) apsver iespēju 
likvidēt uzņēmumu, bet 1 (2 %) domā, ka to rādīs laiks. 

Uzņēmēji ikdienā saskaras ar šādām galvenajām problēmām: 
 komunikācija ar valsts/pašvaldību iestādēm un līdzekļu trūkums attīstībai (katru problēmas variantu 

izvēlējās 15 jeb 22 %); 
 darbinieku kompetences trūkums (14 jeb 21 % uzņēmēju atbildes); 
 darba spēka trūkums (13 jeb 19 %); 
 telpu trūkums (7 jeb 10 %); 
 informācijas trūkums (3 jeb 5 %). 

Juridiskā reģistrācijas vieta 

33 (75 %)

6 (14 %)

3 (7 %)
2 (4 %)

Balvu novads

Viļakas novads

Rugāju novads

Baltinavas novads Balvu novads

Baltinavas novads

Rugāju novads

Viļakas novads

Citur Latgales reģionā

Visā Latvijā

Ārpus Latvijas

Uzņēmējdarbības faktiskā veikšanas vieta 

31 (48 %) 
5 (8 %) 

3 (5 %) 
10 (15 %) 

3 (4 %) 
7 (11 %) 

6 (9 %) 

Neviens

1%-30% no visiem darbiniekiem

30%-70% no visiem darbiniekiem

70% un vairāk

27 (61 %) 

5 (11 %) 

9 (21 %) 

3 (7 %) 

Darbinieku dzīvesvieta 

Paplašināt uzņēmējdarbību

Uzņēmuma darbību atstāt esošajā
līmenī
Domāju par uzņēmuma likvidāciju

Laiks rādīs

3 gadu plāns 

23 (52 %) 
15 (34 %) 

5 (12 %) 
1 (2 %) 
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Minētās arī tādas problēmas kā birokrātiskie jautājumi, iedzīvotāju blīvums, nav kur uzglabāt saražoto produktu, 
zemais pieprasījums, sliktā infrastruktūra, neiespējami apkarot nezāļu sugu izplatīšanos. 

Uzņēmēju ieskatā, veiksmīgai uzņēmuma darbības attīstībai nepieciešamā infrastruktūra: (1) kvalitatīvi autoceļi, 
pievadceļi un ielas (32 (31 %), (2) zemes platības (17 jeb 16 %) un (3) dzīvojamais fonds darbiniekiem – tā atbildēja 
12 (11 %) uzņēmēju. Aptaujas dalībnieki norādīja, ka ir nepieciešama novada iedzīvotāju nodarbināšana un 
lauksaimniecības teritoriju atjaunošana, bet viens atbildēja, ka viss nepieciešamais savas uzņēmējdarbības 
veikšanai ir pieejams. 

Atbildot uz jautājumu, kurās nozarēs pašvaldībā nākotnē uzņēmēji saskata attīstību un izaugsmi, aptaujas 
visbiežāk norādīja lauksaimniecību. Otra visbiežāk minētā nozare ir kokapstrāde. Vairāki no uzņēmējiem kā 
perspektīvas nozares uzskata dažāda veida ražošanu, tūrismu. Atbildēs minēta arī kūdras ieguve, tirdzniecība, 
kultūra, mājražošana un amatniecība, lopkopība, kultūra. 

Uzņēmēji līdz šim izmantojuši šādus pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta veidus: 
 dalība sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, aptaujās, publiskās apspriešanās (18 jeb 23 %); 
 dalība dažādās uzņēmējdarbības vides attīstības aktivitātēs, piemēram, semināros, izstrādēs u.tml. (16 jeb 

21 %); 
 informatīvais atbalsts, piemēram, pašvaldību tīmekļu vietnes, sociālie tīkli (14 jeb 18 %); 
 granta programmas, konkursi (12 jeb 16 %); 
 konsultāciju saņemšana no pašvaldības vai tās iestādēm (7 jeb 9 %); 
 nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi (nodokļa maksātājiem esošajā Balvu novadā) – izmantojuši 3 jeb 

4 % uzņēmēji. 

7 aptaujas dalībnieki (9 %) atbildēja, ka nav izmantošanu nevienu no pieejamiem atbalsta veidiem. 

Uzņēmējiem uzņēmuma attīstībai primāri ir nepieciešama transporta infrastruktūras sakārtošana, t.sk. ceļu un 
ielu kvalitātes uzturēšana. Otrkārt, nozīmīga ir sadarbības (dialoga) veidošana un uzturēšana starp pašvaldību un 
uzņēmējiem. Atbildēs sniegti arī šādi atbalsta priekšlikumi, kuru ieviešana jāveicina pašvaldībai: 

 inženiertehniskās apgādes komunikāciju izbūve un pieslēgumu veidošana; 
 uzņēmējdarbības centra izveide, dinamiska un mūsdienīga uzņēmējdarbības speciālists pašvaldībā; 
 koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošana; 
 jauna teritorijas plānojuma izstrāde; 
 nekustamā īpašuma nodokļu samazināšana; 
 zemes nomas maksas samazināšana lauksaimniecības zemēm; 
 jauniešu iesaiste vasaras darbā ar daļēju pašvaldības finansējumu; 
 projekts pieredzes apmaiņai; 
 konkursu/iepirkumu organizēšana; 
 daļējs atbalsts jauno uzņēmumu darbinieku algām; 
 telpu/ēku noma; 
 atbalsts produkcijas realizēšanā; 
 nodrošināt, lai pašvaldībā netiek slēgtas sabiedriskās iestādes, t.sk. izglītības iestādes. uzturēt aktivitātes 

arī novada pagastos, lai saglabātu apdzīvotību, kas tādējādi ļautu piesaistīt darbiniekus un realizēt savas 
preces un pakalpojumus novadā. 

Kvalitatīvi autoceļi, pievadceļi, ielas

Elektroapgāde

Sabiedriskais transports

Ēku un telpu piedāvājums

Zemes platības

Dzīvojamais fonds darbiniekiem

Industriālās platības

Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Telekomunikāciju/ informācijas tehnoloģiju infrastruktūra 8 (8 %) 

6 (6 %) 

9 (9 %) 

3 (3 %) 

12 (11 %) 

17 (16 %) 

6 (6 %) 

3 (3 %) 

7 (7 %) 

33 (31 %) 
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Atbildot uz jautājumu, kādas telpas/īpašu teritoriju būtu nepieciešams attīstīt pašvaldības teritorijā, uzņēmēji 
atbildēja: 

 ceļus; 
 viesnīcu (t.sk. minēta 5 zvaigžņu); 
 degradētos īpašumus un teritorijas; 
 teritorijas ap pilsētas apvedceļu (piezīme: visticamāk, domāta Viļakas pilsēta); 
 jaunas, papildus industriālās ražošanas teritorijas, t.sk. ēkas ražošanai arī novada ciemos; 
 telpas biroja uzņēmējiem un mazās ražošanas telpas; 
 loģistikas centru saražotās preces uzglabāšanai, asfaltētu angāru u.tml. 
 Balvu Piena kombinātu; 
 koprades telpas; 
 Balvu ezera apkārtni; 
 teritoriju gadatirgiem un zaļajiem tirdziņiem Balvos; 
 atpūtas laukumus jauniešiem. 

 
 


