
APTAUJAS ANKETAS OZOLNIEKU NOVADA UZŅĒMĒJIEM 2015 REZULTĀTU APKOPOJUMS 

Lai kopīgi plānotu novada attīstību un meklētu optimālākās sadarbības iespējas sekmīgas uzņēmējdarbības veicināšanai un pašvaldības ilgtspējīgai 

attīstībai, Ozolnieku novada pašvaldība 2015.gada oktobrī un novembrī lūdza uzņēmējiem aizpildīt aptaujas anketu, lai noskaidrotu uzņēmēju viedokli 

par uzņēmējdarbības vidi, iespējām un vajadzībām. 

Lai gan uzņēmēju aktivitāte nebija pārāk liela, jo anketu kopumā aizpildīja vien 12 vietējie uzņēmēji (pēc Lursoft datiem Ozolnieku novadā reģistrēti 

vairāk nekā 500 dažādi uzņēmumi), tomēr sniegtā informācija ir vērtīga un palīdzēs pašvaldībai labāk izprast esošo situāciju, kā arī izstrādāt sadarbības 

un atbalsta mehānismus novada uzņēmējdarbības veicināšanai un atbalstam. 

 

KOPSAVILKUMS 

Uz aptaujas anketas jautājumiem atbildes sniedza 12 novada uzņēmumu pārstāvji. No tiem 11 SIA un 1 pašnodarbināta persona. Vairāk nekā puse 

uzņēmumu, kas pauda savu viedokli, atbildot uz anketas jautājumiem bija mazie uzņēmumi, tajos strādā no 1 līdz 5 darbinieki. Divi uzņēmumi nodarbina 

no 6 līdz 10 darbiniekus, tikpat daudz uzņēmumos strādā no 51 līdz 100 darbinieku. Savukārt vienā uzņēmumā darbinieku skaits ir no 21 līdz 50 (Attēls 

Nr.1). 
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Attēls nr.1

UZŅĒMUMĀ STRĀDĀJOŠO SKAITS
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Pieci no uzņēmumiem darbojas pakalpojumu sniegšanas jomā, sniedzot tādus pakalpojumus kā, piemēram, kanoe laivu noma, ēdināšana, celtniecība, 

mūzika, pasākumu organizēšana/vadīšana, veterinārija, dzīvnieku frizēšana, piedāvā programmas kravu pārvadātāju uzņēmumiem, interneta kabeļu un 

pieslēgumu ierīkošana. 

Ražošanas jomā darbojas trīs no atbildes sniegušajiem uzņēmumiem. Tie ražo rūpnieciski izolētas caurules siltumtrasēm, ozola gultas, koka 

konstrukcijas, moduļus un paneļus. 

Divi uzņēmumi pārstāv mājražošanas, amatniecības jomu (ķiploku audzēšana un to pārstrāde; dekoratīvā mašīnizšūšana - izšūti galdauti, salvetes, individuālu 

izšūšanas pasūtījumu izpilde). Viens no uzņēmumiem darbojas lauksaimniecības jomā – ar graudaugu audzēšanu, savukārt viens no uzņēmumiem, kas 

piedalījās aptaujā, sniedz tūrisma pakalpojumus. 

Divi no 12 uzņēmumiem papildus darbojas arī tirdzniecības jomā, bet divi citi – sniedz programmēšanas un veterinārijas pakalpojumus (Attēls nr.2). 
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Attēls nr.2

NOZARE, KURĀ UZŅĒMUMS DARBOJAS
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Lūgti kopumā novērtēt sava uzņēmuma attīstības iespējas Ozolnieku novadā, 6 uzņēmēji tās vērtējuši kā ļoti labas vai labas, četri atzinuši šādas iespējas 

par vidējām. Savukārt viens uzņēmējs tās atzinis par sliktām un vēl viens par ļoti sliktām. Vissliktākās attīstības iespējas saredz uzņēmēji, kas darbojas 

veterinārijas un ēdināšanas jomās. Savukārt vislielāko attīstības potenciālu novadā redz uzņēmēji, kas darbojas ražošanas un mājražošanas jomās.  

Aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu plāno paplašināt savu darbību tuvāko trīs gadu laika. Attīstīt savu darbību plāno 10 no 12 uzņēmumiem. 

Septiņi no uzņēmumiem plāno palielināt savu darbinieku skaitu, kā arī piesaistīt ES fondus sava uzņēmuma attīstībai, tāpat trešā daļa uzņēmēju vēlas 

nomāt zemi vai ēku Ozolnieku novadā. Tikai viens no aptaujātajiem uzņēmējiem atzinis, ka vēlas sašaurināt uzņēmuma darbību un samazināt darbinieku 

skaitu (Attēls nr.3). 

 

Gandrīz puse no aptaujātajiem uzņēmumiem pēdējo divu gadu laikā ir spējuši palielināt savu peļņu un arī apgrozījumu, saglabājot nemainīgu darbinieku 

skaitu. Pieci no uzņēmumiem arī ir spējuši palielināt savu darbinieku algas (Attēls nr.4). 
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Attēls nr.3

TUVĀKO TRĪS GADU LAIKĀ PLĀNOTAIS
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Visbiežāk savai attīstībai uzņēmumi izmanto pašu kapitālu, uz ko norāda 9 no 12 uzņēmējiem vai privātos investorus, ko norādījuši pieci respondenti. 

Subsīdijas un ES fondu līdzekļus savai attīstībai izmantojis vien viens no uzņēmējiem (Attēls nr.5).  
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Uzņēmumi tika lūgti identificēt arī būtiskākos šķēršļus ar kuriem ikdienā jāsaskaras, un kas kavē sekmīgas uzņēmējdarbības attīstību. Kopumā tika 

norādīts uz virkni kavējošo faktoru, taču kā būtiskākie šķēršļi tika minēti augstie nodokļi, apgrozāmo līdzekļu trūkums, kā arī nesamērīgs birokrātiskais 

slogs. Būtiski, ka ceturtā daļa uzņēmēju norādīja arī uz nepietiekamo pašvaldības atbalstu (Attēls nr.6). 

 

 

Uzņēmēji arī dalījās informācijā par to, kāda infrastruktūra būtu nepieciešama uzņēmuma attīstībai, bet nav pietiekami pieejama novadā. Kā aktuālākās 

tika norādīta nepieciešamība pēc ēkām vai telpām novada teritorijā, pēc labiem autoceļiem un pievedceļiem, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem. Tāpat tika minēta vajadzība pēc zemes platībām, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģijām (Attēls nr.7). 

1

1

0

0

5

0

2

2

0

1

2

4

2

2

5

3

2

2

1

2

2

0 1 2 3 4 5 6

Nepietiekamas zināšanas uzņēmējdarbībā

Novecojušas tehnoloģijas

Augsti kredītu procenti

Nespēja atmaksāt kredītus

Apgrozāmo līdzekļu trūkums

Nespēja izstrādāt jaunus konkurētspējīgus produktus

Problēmas ar iepakojumu

Liela konkurence

Augstas ražošanas izmaksas

Augstas mārketinga izmaksas

Ierobežotas ražošanas jaudas

Nesamērīgs birokrātiskais slogs (atskaites, atļaujas, kontroles utt.)

Problēmas realizēt produkciju

Kvalificēta darbaspēka trūkums

Augsti nodokļi

Pašvaldības atbalsta trūkums

Nepietiekama infrastruktūra (ceļi, ūdensapgāde un tml.)

Iepirkumu konkursu politika

Problēmas ar izejmateriāliem

Ierobežoti finanšu līdzekļi (ES fondu līdzekļi, kredīti u.c.)

Cits

Attēls nr.6 

BŪTISKĀKIE ŠĶĒRŠĻI, AR KO JĀSASKARAS
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Uzņēmējiem tika jautāts arī viedoklis par aktivitātēm, kas, viņuprāt, varētu uzlabot uzņēmējdarbības vidi novadā. Tāpēc tika lūgts novērtēt virkni 

aktivitāšu pēc skalas no 1 līdz 5, kur „1” – nav svarīga, bet „5” – ļoti svarīga. Kā vissvarīgākās tika atzīta esošo ceļu apsaimniekošana, informatīvā 

atbalsta par uzņēmējdarbībai aktuāliem jautājumiem pieejamība, jaunu ceļu būvniecība, tāpat arī sabiedriskā transporta kustības uzlabošana, industriālo 

platību pieejamība un uzņēmējdarbībai piemērotu telpu pieejamība. Kā mazāk svarīgas tika atzītas atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošana un gāzes 

apgādes pilnveidošana (Attēls nr.8). 
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NEPIECIEŠAMĀ INFRASTRUKTŪRA
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Savu viedokli uzņēmēji paauda arī par to, kā, viņuprāt, veicināt sadarbību ar pašvaldību. Kā visaktuālākais sadarbības veids tika minēts uzņēmējiem 

piedāvāt nodokļu, telpu nomas atlaides, ko savās anketās norādīja 10 no 12 uzņēmējiem. Astoņi no uzņēmējiem norādīja, ka svarīgi būtu pašvaldībai 

rīkot regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, kā arī „lobēt” vietējos ražotājus un uzņēmējus. Vairāk nekā trešā daļa respondentu norādīja arī uz nepieciešamību 

organizēt speciālistu konsultācijas uzņēmējiem, organizēt informatīvus seminārus, lekcijas, diskusijas, konferences, organizēt pieredzes apmaiņas 

braucienus, sniegt uzņēmējiem informācijas vai cita veida atbalstu finansējuma piesaistē. Ceturtā daļa uzņēmēju kā aktuālu norādīja arī uzņēmēju 

konsultatīvās padomes izveidi, uzņēmēju dienu un uzņēmēju apbalvošanas organizēšanu pašvaldībā (Attēls nr.9). 
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Tālāk anketā tika noskaidrota uzņēmēju un uzņēmuma darbinieku interese un nepieciešamība pēc pašvaldības organizētu apmācību vai semināru 

apmeklēšanas. Visi respondenti norādīja, ka, lai gan ne par visām aptaujātajam tēmām, tomēr viņiem būtu interese par šādām pašvaldības organizētām 

aktivitātēm. Visvairāk uzņēmēju noradīja, ka viņiem būtu interese uzzināt vairāk par ES fondu pieejamo finansējumu, ko savās anketā minēta astoņi 

respondenti. Pusei no uzņēmējiem būtu interese piedalīties informatīvos pasākumos par produktu un pakalpojumu tirdzniecības veicināšanu. Pieciem 

respondentiem aktuāla arī šķita informācija par jaunumiem, aktualitātēm būvniecībā, biznesa, mārketinga plānu izstrāde un mārketings, reklāma, 

zīmolvedība un komunikācija. Vismazākā interesē izrādījās par personālvadību un grāmatvedības jautājumiem (Attēls nr.10). 
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AKTIVITĀTES SADARBĪBAS VEICINĀŠANAI
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Atsevišķi uzņēmēji papildus pauda savu viedokli par to, kāds atbalsts no pašvaldības viņiem būtu nepieciešams, lai sasniegtu straujāku uzņēmuma 

izaugsmi. Būtiskākie ierosinājumi bija saistīti ar pašvaldībai piederošo īpašumu, arī ceļu, grāvju, tiltu, caurteku utt. savešanu kārtībā, iespēju nodrošināt 

uzņēmējiem piemērotas telpas, piedāvāt uzņēmēju saražoto preci pašvaldības “dāvanu grozā”, atbalstīt uzņēmumu reklāmas iespējas, sniegt atbalstu 

vides labiekārtošanai, rūpēties par pašvaldības pasūtījumiem/ līgumiem ar vietējiem uzņēmējiem. 
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INTERESE PAR APMĀCĪBĀM UN SEMINĀRIEM


