APVIENOTĀ BALVU NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE

APTAUJAS ANKETA
APVIENOTĀ BALVU NOVADA UZŅĒMĒJIEM
Cienījamais uzņēmēj!
Atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai valstī, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Balvu novada
administratīvo teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. Apvienotajam novadam ir
jānodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde.
Balvu novada pašvaldības dome kopā ar Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada pašvaldību ir uzsākusi darbu pie
apvienotā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam un attīstības programmas 2021.2027. gadam izstrādes, kas noteiks novada vīziju, prioritātes un galvenos attīstības virzienus.
Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un plāno mūsu uzņēmēji, kas veido novada attīstības
pamatkapitālu. Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem
pilnveidojumiem uzņēmējdarbības jomā jaunā Balvu novada teritorijas attīstībā.

PLĀNOSIM UN ĪSTENOSIM MŪSU NĀKOTNI KOPĀ!
Jautājumiem, kuriem doti atbilžu varianti, Jūsu atbilžu variantā ievilkt “X”. Ja atbilžu varianti nav doti, ierakstiet savu
atbildi tam paredzētajā vietā.
1. Kurā vietā Jūsu uzņēmums ir juridiski reģistrēts: (atzīmējiet tikai vienu variantu)
Balvu novads
Baltinavas novads

Rugāju novads
Viļakas novads

2. Kurā vietā/-ās Jūs faktiski veicat uzņēmējdarbību: (atzīmējiet atbilstošus variantus)
Balvu novads
Baltinavas novads
Rugāju novads
Viļakas novads

Citur Latgales reģionā
Visā Latvijā
Ārpus Latvijas
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds) ____________________________

3. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties? (atzīmējiet tikai vienu variantu)
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība
Kokapstrāde
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Ūdensapgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un saimniecība
Metālapstrāde
Transports un loģistika
Apstrādes rūpniecība
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Finanšu un apdrošināšanas darbības
Operācijas ar nekustamo īpašumu
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Veselība un sociālā aprūpe
Māksla, izklaide un atpūta
Būvniecība
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, tūrisms, viesmīlība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts
Pārtikas ražošana
Mājražošana/amatniecība
Citi pakalpojumi
Cits variants (lūdzu, norādiet kāda) ___________________________________________
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4. Uzņēmējdarbības forma (atzīmējiet tikai vienu variantu)
Individuālais komersants (IK)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Zemnieku savienība

Akciju sabiedrība (AS)
Pašnodarbināta persona
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds) ______________________

5. Aptuveni, cik Jūsu uzņēmuma darbinieku dzīvo apvienotā Balvu novada teritorijā? (atzīmējiet tikai vienu
variantu)
Neviens
30%-70% no visiem darbiniekiem

1%-30% no visiem darbiniekiem
70% un vairāk

6. Tuvāko 3 gadu laikā Jūs plānojat? (atzīmējiet tikai vienu variantu)
Paplašināt uzņēmējdarbību
Domāju par uzņēmuma likvidāciju

Uzņēmuma darbību atstāt esošajā līmenī
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds) _____________________________

7. Lielākās problēmas, ar ko saskarieties ikdienā?
Darba spēka trūkums
Darbinieku kompetences trūkums
Telpu trūkums
Komunikācija ar valsts/pašvaldību iestādēm
Informācijas trūkums
Līdzekļu trūkums attīstībai
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds) _____________________________
8. Kāda infrastruktūra būtu nepieciešama veiksmīgai uzņēmuma darbības attīstībai? (atzīmējiet atbilstošus
variantus)
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
Cits variants (lūdzu, norādīt kāds) _______________________

9. Kurās nozarēs pašvaldībā nākotnē saskatiet attīstību un izaugsmi?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Kādus pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta veidus Jūs esat izmantojis līdz šim? (atzīmējot atbilstošus
variantus)
Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi (nodokļa maksātājiem esošajā Balvu novadā)
Granta programmas, konkursi
Dalība dažādās uzņēmējdarbības vides attīstības aktivitātēs, piemēram, semināros, izstrādēs u.tml.
Dalība sabiedriskajās aktivitātēs (piemēram, aptaujās, publiskās apspriešanās)
Informatīvais atbalsts (piemēram, pašvaldību tīmekļu vietnes, sociālie tīkli)
Konsultāciju saņemšana no pašvaldības vai tās iestādēm
Cits variants: ________________________________________________
11. Kāds pašvaldības atbalsts būtu nepieciešams uzņēmuma attīstībai?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. Kādas telpas/īpašu teritoriju būtu nepieciešams attīstīt pašvaldības teritorijā?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!
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