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KOKNESES NOVADA UZŅĒMĒJU APTAUJAS REZULTĀTI 
Kokneses novada dome, turpinot darbu pie Kokneses novada 

attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes, sadarbībā ar 

teritorijas plānošanas uzņēmumu „Metrum” organizēja Kokneses 

novada uzņēmēju aptauju ar mērķi noskaidrot uzņēmēju viedokli 

par uzņēmējdarbības vidi Kokneses novadā. 

Kokneses novada uzņēmēji tika aicināti izteikt viedokli līdz 2011.gada 14.septembrim, aizpildot 

elektronisku aptaujas anketu, kas bija pieejama Kokneses novada pašvaldības mājas lapā 

www.koknese.lv. 

Aptaujā kopumā savu viedokli izteica 16 uzņēmēji. Turpmākajās rindkopās atspoguļots veiktās 

aptaujas rezultātu kopsavilkums. 

1. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs 
darbojaties? 

Lielākā daļa no respondentiem darbojas 

lauksaimniecības nozarē. Tāpat minētas ir 

tādas uzņēmējdarbības nozares kā 

tirdzniecība un pakalpojumi, amatniecība un 

tūrisms, gaļas lopkopība, kultūra un izklaides 

industrija, kokapstrāde un lauku tūrisms. 

2. Uzņēmējdarbības forma 

Aptaujāto respondentu vidū visvairāk izvēlētā 

atbilde ir „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

(SIA)”. Neviens uzņēmējs nepārstāv akciju 

sabiedrību. 8 aptaujātie uzņēmēji kā citu 

variantu norādījuši zemnieku saimniecību. 

Individuālais komersants (IK) 2 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību (SIA) 
6 

Akciju sabiedrība (AS) 0 

Cits variants 8 

3. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarību? 

Lielākā daļa respondentu ar uzņēmējdarbību 

nodarbojas ilgāk par 10 gadiem. 

Pirmo gadu 1 

2-4 gadus 1 

5-7 gadus 1 

8-10 gadus 0 

Ilgāk 13 

4. Jūsu uzņēmuma atrašanās vieta 

13 aptaujāto uzņēmēju uzņēmuma atrašanās 

vieta atrodas Kokneses pagastā, 2 – Bebru 

pagastā un 1 – Iršu pagastā. 

5. Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo 
darbinieku skaitu 

13 no respondentiem norādījuši, ka 

uzņēmumā strādājošo skaits ir no 1-5, vien 2 

norādījuši, ka uzņēmumā strādā 11-20 cilvēki, 

un 1 norādījis – 21-50. 

1-5 13 

6-10 0 

11-20 2 

21-50 1 

50-100 0 

Vairāk par 100 0 

6. Kā vērtējat sava uzņēmuma attīstības 
iespējas novadā? 

Visvairāk izvēlētā atbilde ir „Vidējas”, neviens 

nav norādījis, ka tās ir ļoti sliktas. 
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7. Kādi būtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu straujāku Jūsu uzņēmuma izaugsmi? 

Uzņēmēji norādījuši šādus būtiskākos 

faktorus: 

� Iedzīvotāju pirktspēja 

� Zemes platību palielināšana 

� Sakārtoti pagasta autoceļi 

� Kvalificēts darbaspēks 

� Lauksaimniecības zemes 

� Finanses 

� Ganāmpulku palielināšana 

� Novada domes ieinteresētība 

� Apkārtējo cilvēku labklājība 

� Tehnikas pakalpojumu noma 

KOKNESES NOVADA 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

2013.-2019.GADAM 
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� Pieejamība 

� Reklāma 

� Vides sakārtošana 

� Apgriezieni un vēlme strādāt 

8. Tuvāko 3 gadu laikā Jūs plānojat? 

Visvairāk izvēlētā atbilde ir „Paplašināt 

uzņēmējdarbību”. Vismazāk izvēlētā ir 

„Domāju par uzņēmuma likvidāciju”. 

Paplašināt uzņēmējdarbību 9 

Uzņēmuma darbību atstāt 

esošajā līmenī 
6 

Domāju par uzņēmuma 

likvidāciju 
1 

Cits variants 0 

9. Vai nākotnē plānojat mainīt/papildināt 
uzņēmuma esošo darbības nozari ar citu nozari? 
Ja „jā”, miniet, ar ko vai uz kādu? 

Aptaujāto 16 respondentu vidū 8 norādījuši, 

ka nav plānojuši mainīt/papildināt uzņēmuma 

esošo darbības nozari ar citu, 4 respondenti 

nav par to domājuši, savukārt 4 to plāno 

darīt. 2 no tiem plāno mainīt uz ražošanas 

nozari, 1 – uz mežsaimniecību, kokapstrādi 

un gaļas apstrādi. 1 respondents norāda, ka 

„ir bijuši trūkumi, kas ierobežo 

uzņēmējdarbību, jo pašvaldība labāk uzliek 

rāmjus nekā uzņemas atbildību”. 

10. Cik aktuālas Jums ir šīs problēmas? 

ļoti aktuāli � augstie nodokļi 

� kontrolējošo institūciju lielais 

skaits 

� kvalificēta darbaspēka trūkums 

aktuāli � pašvaldības vienaldzība 

uzņēmējdarbības veicināšanā 

� negodīgi biznesa partneri un 

klienti 

� Eiropas struktūrfondu apguve 

� grūti pieejami kredīti/ finanšu 

avoti 

� problēmas realizēt savu 

produkciju/pakalpojumu 

mazliet 

aktuāli 

- 

neitrāli � augsta konkurence 

� korupcija 

� novada līmeņa saistošo 

noteikumu un lēmumu prasības 

� kontrolējošo institūciju lielais 

skaits 

nav aktuāli � iepirkumu konkursu politika 

� problēmas ar izejmateriāliem 

11. Lūdzu, nosauciet (atzīmējiet) galvenās 
problēmas, ar kurām saskaraties, nodarbojoties 
ar uzņēmējdarbību ikdienā 

Aptaujāto respondentu vidū visvairāk izvēlētā 

atbilde ir „Apgrozāmo līdzekļu trūkums” un 

„Nepietiekamas tirgus zināšanas”. Neviens 

nav norādījis, ka problēmas sagādātu zema 

produkcijas kvalitāte. 

Nepietiekamas tirgus zināšanas 8 

Grūtības ar uzņēmuma tālāku attīstību 5 

Novecojušas tehnoloģijas 7 

Augsti kredītu procenti 7 

Nespēja atmaksāt kredītus 1 

Apgrozāmo līdzekļu trūkums 10 

Nespēja izstrādāt jaunus konkurētspējīgus 

produktus/ pakalpojumus 
2 

Sarežģītas eksporta/ importa procedūras 1 

Problēmas ar iepakojumu 2 

Zema produkcijas kvalitāte 0 

Augstas mārketinga izmaksas 2 

Augstas ražošanas izmaksas 6 

Ierobežotas ražošanas jaudas 6 

Problēmas ar izplatīšanas kanāliem un 

vairumtirgotājiem 
2 

Cits variants 1 

12. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās 
infrastruktūras Jūsu uzņēmuma attīstībai ir 
nepieciešams, bet nav pieejams 

Aptaujātajiem uzņēmējiem to uzņēmuma 

attīstībai ir nepieciešama, bet nav pieejama, 

galvenokārt, šāda infrastruktūra – zemes 

platību piedāvājums, kā arī pievadceļu un 

komunikāciju, bet 7 respondenti norādījuši, 

ka viņiem viss ir pieejams. 

Autoceļi 4 

Dzelzceļi 0 

Energoapgāde 2 

Telekomunikācijas un informācijas 

tehnoloģijas 
2 

Zemes platību piedāvājums 5 

Viss ir pieejams 7 

Ēku, telpu piedāvājums 0 

Ūdensapgāde un kanalizācija 1 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 3 

Industriālās platības 0 

Pievadceļi un komunikācijas 6 

Cits variants 1 

Viens respondents minējis arī sabiedriskā 

transporta trūkumu. 
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13. Kādi pēc Jūsu domām ir 3 nozīmīgākie 
Kokneses novada uzņēmējdarbības virzieni, kas 
varētu veidot novada EKONOMISKO 
PROFILU/SPECIALIZĀCIJU? 

Aptaujāto respondentu vidū visvairāk izvēlētā 

atbilde ir: 

 

 

 

 

 

 

 

Lauksaimniecība 13 

Kokapstrāde 11 

Derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde 0 

Metālapstrāde 0 

Mežizstrāde 6 

Sadzīves pakalpojumi 1 

Būvniecība 0 

Tūrisms 11 

Tirdzniecība 1 

Pārtikas ražošana 10 

Ceļu būve 0 

Cits variants 0 

14. Vai līdz šim esat saskārušies ar spēkā esošo 
pašvaldības attīstības programmu un teritorijas 
plānojumu? Ja jā, kā Jūs vērtējat minēto (-tos) 
plānošanas dokumentu (-us)? 

9 respondenti norādījuši, ka līdz šim viņi nav 

saskārušies ar minētajiem plānošanas 

dokumentiem. 2 no visiem aptaujātajiem ir 

saskārušies, bet 5 no aptaujātajiem ir 

saskārušies tikai ar teritorijas plānojumu. 1 

respondents teritorijas plānojumu vērtē 

pozitīvi, norādot, ka ar to viss ir kārtībā. 3 

respondenti minējuši, ka plānošanas 

dokumentos ir vērojami trūkumi, kā, 

piemēram, dokumentos iekļautās 

informācijas neelastība, pieejamība, tāpat tie 

nav ērti un labi pārskatāmi.  

15. Kā, Jūsuprāt, ir vērtējama pašvaldības 
līdzšinējā darbība uzņēmējdarbības veicināšanas 
jomā? 

Lielākā daļa respondentu pašvaldības 

līdzšinējo darbību uzņēmējdarbības 

veicināšanas jomā vērtē slikti. Neviens 

respondents to nav novērtējis teicami. 
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16. Kādi ir, Jūsuprāt, STEIDZAMĀKIE DARBI vai 
PROBLĒMAS, kas pašvaldībai būtu jārisina? 

Aptaujātie uzņēmēji norādījuši, ka 

steidzamākie darbi vai problēmas, kas 

pašvaldībai būtu jārisina, ir šādas: 

� Bezdarba samazināšana 

� Bezdarbnieku iesaistīšana 

uzņēmējdarbībā 

� Iedzīvotāju došanās prom no Kokneses 

novada 

� Pašvaldības ceļu kvalitātes uzlabošana, 

t.sk. ceļu norāžu zīmju uzstādīšana 

� Izglītības iestāžu kvalitātes 

paaugstināšana 

� Automaģistrāles E22 Rīga – Maskava 

posma būvniecības pabeigšana 

� Komunikācijas veicināšana un 

atbalstīšana starp Kokneses novada domi 

un uzņēmējiem (ne tikai ar atsevišķiem 

uzņēmējiem) 

� Lauksaimniecības speciālitātes 

atjaunošana Vecbebru Profesionālajā 

vidusskolā 

� Veloceliņa izbūve posmā Koknese – 

Vecbebri 

� Zemnieku atbalsts, veicinot gala 

produkcijas ražošanu (stāv tukšs tirgus) 

� Vīzijas izstrāde 

� Saistošo noteikumu izdošana par nodokļu 

atlaidēm uzņēmējiem, kuri ir lielākie 

nodokļu maksātāji un, kuri uzlabo 

pašvaldības infrastruktūru, uztur kopējās 

elektrolīnijas u.tml. 

� Vienu no prioritātēm noteikt bērnus 

17. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba 
uzlabošanai! 

Kokneses novada uzņēmēju ieteikumi 

pašvaldības darba uzlabošanai: 

lauksaimniecība 

kokapstrāde 

tūrisms 

pārtikas ražošana 

EKONOMISKAIS PROFILS/ 
SPECIALIZĀCIJA ! 
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� Veicināt pašvaldības autoceļu 

sakārtošanu 

� Veicināt aktīvāku komunikāciju, t.sk. 

informācijas apmaiņu ar uzņēmējiem un 

iedzīvotājiem 

� Uzrunāt ikvienu ieinteresēto personu, 

kurš spētu uzsākt vai attīstīt ražošanu 

� Organizēt sabiedrības iesaistīšanas 

pasākumus, diskutējot ar iedzīvotājiem 

par dažādiem pašvaldībai nozīmīgiem 

jautājumiem 

� Vecbebru Profesionālajā vidusskolā 

izveidot papildus profesionālo ievirzi 

� Vairāk domāt par bērniem, tādējādi 

veicinot vecāku vēlmi palikt dzīvot 

Kokneses novadā 

� Nodrošināt Kokneses novada domi ar 

savas jomas profesionāļiem, kam būtu 

lielāka atbildības sajūta 

� Veikt pasākumus Kokneses novada 

iedzīvotāju kopības sajūtas radīšanai 

� Runātājus nomainīt ar darītājiem 

 

PATEICAMIES KOKNESES NOVADA UZŅĒMĒJIEM PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ! 

Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi veic Kokneses novada dome sadarbībā 

ar teritorijas un attīstības plānošanas uzņēmumu „Metrum”. Plašāk par Kokneses novada attīstības 

programmas izstrādi lasiet mājas lapā www.koknese.lv (informācija banerī „Attīstības programmas un 

teritorijas plānojuma izstrāde”) vai arī www.metrum.lv (Projekti/Teritoriju un attīstības plānošana). 

Kokneses novada attīstības programma un teritorijas plānojums tiek 

izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 „Teritorijas plānojuma un attīstības 

programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšanai” ietvaros. 


