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Ievads
Stopiņu novada attīstības programmas 2019. –
2025. gadam izstrādes gaitā tika veikta Stopiņu
novada uzņēmēju aptauja, kuras mērķis bija
noskaidrot uzņēmēju viedokli par novada attīstības
iespējām un aktualitātēm dažādās jomās.
Aptaujā piedalījās 25 respondenti.
Aptauja uzņēmējiem bija pieejama elektroniski.
Aptauja bija ir anonīma, un aptaujas rezultāti tiks
izmantoti tikai apkopotā veidā.
Uzņēmēju aptaujas rezultāti sniegti 7 nodaļās:
(1) Respondentu raksturojums;
(2) Respondentu uzņēmējdarbības plāni;
(3) Uzņēmēju dažādu jomu aktualitātes
novērtējums;
(4) Galvenās problēmas, ar kurām visbiežāk nākas
saskarties uzņēmējiem;
(5) Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās
infrastruktūras Jūsu uzņēmuma attīstībai novadā ir
nepieciešams, bet nav pieejams vai ir sliktas
kvalitātes;
(6) Nozīmīgākie Stopiņu novada uzņēmējdarbības
virzieni, kas veicinātu novada ekonomisko
attīstību;
(7) Pašvaldības loma uzņēmējdarbības jomā.

UZŅĒMĒJU
APTAUJA
Aptaujas rezultāti un
secinājumi tiks iekļauti
Stopiņu
novada
pašreizējās
situācijas
raksturojumā, kas tiek
sagatavots
Stopiņu
novada
plānošanas
dokumentu
izstrādes
vajadzībām.
Aptaujas
dalībnieku priekšlikumi
tiks
ņemti
vērā
izstrādājot
Stopiņu
novada vidēja termiņa
stratēģiskos
uzstādījumus un rīcības.
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1.

Respondentu raksturojums

1.1. Dzimums un vecums
No 25 respondentiem aptaujā
piedalījās 9 sievietes (36%) un 16
vīrieši (64%) (att.1.).

9, 36%

Sieviete
Vīrietis

16,
64%

RESPONDENTU SADALĪJUMS PĒC DZIMUMA

Pēc vecuma sadalījuma aptaujā
piedalījās 64% respondenti vecumā
no 26 līdz 45 gadiem, 28% no 46
līdz 62 gadiem, 8% no 63 un vairāk
gadiem (att.2.).

2, 8%
7, 28%
26 - 45

16, 64%

46 - 62
63 un vairāk

RESPONDENTU SADALĪJUMS PĒC VECUMA

1.2. Uzņēmējdarbības nozare, kurā darbojas respondenti
Visvairāk respondentu, kuri
piedalījās aptaujā darbojas
apstrādes
rūpniecībā,
būvniecībā,
vairumtirdzniecībā
un
mazumtirdzniecībā,
automobiļu un motociklu
remonta jomās un sniedz
informācijas
un
komunikācijas pakalpojumus
(att.3.). Kā citas nozares, kurās
darbojas
respondenti,
norādītas – koku kopšana
(arboristi), drošības sistēmas,
vājstrāvas
sistēmas,
nekustamie īpašumi, stikloto
alumīnija
konstrukciju
ražošana.

Cits

5

Informācijas un komunikācijas…

4

Vairumtirdzniecība un…

4

Būvniecība

4

Apstrādes rūpniecība

4

Citi pakalpojumi

3

Lauksaimniecība,…

3

Mājsaimniecību kā darba devēju…

2

Elektroenerģija, gāzes apgāde,…

2

Māksla, izklaide un atpūta

1

Veselība un sociālā aprūpe

1

Administratīvo un apkalpojošo…

1

Ūdens apgāde, notekūdeņu,…

1

0

2

4

6

RESPONDENTU SADALĪJUMS PĒC UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOZARES
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1.3. Uzņēmējdarbības forma
Pēc
uzņēmējdarbības
formas
aptaujā
visvairāk
piedalījās
uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbības
forma ir Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (88% jeb 22 respondenti)
(att.4).

1, 4%

Individuālais komersants
(IK)

1, 4% 1, 4%

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (SIA)
Akciju sabiedrība (AS)
Cita uzņēmējdarbības
forma (lūdzu, ierakstiet)

22, 88%

RESPONDENTU UZŅĒMĒJDARBĪBAS FORMA

Visvairāk respondentu uzņēmumu
atrodas Ulbrokā (9), Rumbulā (4) un
Dreiliņos (3), kā citas vietas
atzīmētas – Rīga, Dzidriņas,
Vālodzes, Līči, u.c. (att.5)

Ulbroka
Rumbula
Dreiliņi
Rīga
Dzidriņas
Cits novads Pierīgā
Vālodzes
Līči
Upeslejas
Saurieši

9
4
3
2
2
1
1
1
1
1
0

2

4

6

8

10

UZŅĒMUMU ATRAŠANĀS VIETA

Gandrīz puse no respondentiem
atzīmējusi, ka ar uzņēmējdarbību
nodarbojas ilgāk kā 10 gadus (48%
jeb 12 respondenti) (att.6).

Pirmo gadu

1, 4% 2, 8%

2 - 4 gadus

4, 16%

5 - 7 gadus
12, 48%

4, 16%
2, 8%

8 - 10 gadus
Ilgāk
Cits

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ILGUMS

Vairāk nekā pusei respondentu
(60%) ir uzņēmumi, kuros strādā no
1 līdz 9 darbiniekiem. Septiņiem
respondentiem uzņēmumos strādā
no 10 līdz 49 darbiniekiem, bet 12
respondentiem uzņēmumos strādā
no 50 līdz 249 darbiniekiem (att.7).

3, 12%
1-9
7, 28%

15, 60%

10 - 49
50 - 249

STRĀDĀJOŠO SKAITS UZŅĒMUMĀ
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2.

Respondentu uzņēmējdarbības plāni
2.1. Uzņēmējdarbības attīstības plāni

Sava uzņēmuma attīstības iespējas
Stopiņu novadā 32% respondentu vērtē
kā labas, 20% ļoti labas, 28% vidējas. Kā
sliktas vērtē 2 respondenti un ļoti sliktas
viens respondents (att.8). Bet divi
respondenti atzīmējuši cits:
 Pagaidām gaidām un skatāmies kā
pašvaldība tiks galā ar mums
apsolītajiem jautājumiem, kas ir no
pagājušā gada;
 Nepārtraukti rejoša kaimiņu suņa dēļ
apsveru
iespēju
pārtraukt
uzņēmējdarbību Stopiņu novadā.

1, 4% 2, 8%

5, 20%

Ļoti labi

2, 8%

Labi
Vidēji
Slikti

7, 28%

8, 32%

Ļoti slikti
Cits

RESPONDENTU UZŅĒMUMA
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS STOPIŅU NOVADĀ

Lielākā daļa aptaujas dalībnieku tuvāko
trīs gadu laikā plāno uzņēmējdarbību
paplašināt (18), tikai seši respondenti
plāno atstāt uzņēmumu esošajā līmenī.
Viens
aptaujas
dalībnieks
plāno
uzņēmumu reorganizēt, bet cits attīstīties
palielinot tehnisko bāzi, kas neprasa
sociālos nodokļus (att.9).

Uzņēmējdarbību
paplašināt

18

Uzņēmuma darbību
atstāt esošā līmenī

6

Uzņēmumu
reorganizēt

1

Cits

1
0

5

10

15

20

RESPONDENTU PLĀNI SAISTĪBĀ AR
UZŅĒMUMA DARBĪBU TUVĀKO 3 GADU
LAIKĀ

48% jeb 12 respondenti neplāno
mainīt/papildināt
uzņēmuma
esošo
darbības nozari ar citu nozari, bet 36% jeb
9 respondenti par to nav domājuši. 16%
jeb 4 respondenti plāno mainīt/papildināt
esošo nozari (izglītības, kokapstrādes
jomās, ražot jaunu produktu izveidojot
jaunu kompāniju) (att.10).

Nē

4, 16%
12, 48%
9, 36%

Neesmu par
to domājis
Jā

VAI PLĀNOJAT
MAINĪT/PAPILDINĀT UZŅĒMUMA ESOŠO

DARBĪBAS NOZARI AR CITU NOZARI?
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2.2. Kas nepieciešams, lai tiktu sasniegta straujāka Jūsu
uzņēmuma izaugsme?
Aptaujas dalībnieku atbildes:
1) Domes atsaucība un vēlme sadarboties;
2) Lattelecom optiskais internets noderētu;
3) Pareizāk jāplāno, jāizveido labs biznesa plāns, nepieciešama labāka sadarbība ar
Domi, lai varētu pastrādāt;
4) Vairāk klientu;
5) Ēnu ekonomikas likvidēšana/samazināšana;
6) Kvalitatīvs darba spēks, nodokļu optimizācija (nodokļu sloga samazinājums);
7) Novada kopējā attīstība;
8) Pasūtījumu apjoma palielināšana;
9) Nav aktuāli;
10) Stabils tirgus Latvijā un Baltijā, nevis ik pa pāris gadiem +/- 20%;
11) Vēlamies, lai pašvaldība atbalstītu visus uzņēmējus un būtu atsaucīgāki
uzņēmējiem, tā kā esam eksportējošs;
12) Uzņēmums - mums ir svarīgi, ka pašvaldība arī par mums rūpētos. Apsolītos
darbiņus savestu ātrāk kārtībā;
13) Izaugsme ir pietiekami strauja, būtu patīkami, ja beidzot tiktu nodrošināts
klusums un es varētu strādāt;
14) Pasūtījumi un investīcijas;
15) Samazināta nodokļu likme;
16) Jāattīsta infrastruktūra;
17) Ceļu tīklu uzlabojumi, lai atvieglotu piekļuvi uzņēmumam;
18) Ceļi, darba rokas.
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3. Uzņēmēju dažādu jomu aktualitātes
novērtējums
Kā aktuālākās jomas respondentiem, kā uzņēmējiem ir kvalificēta darbaspēka trūkums,
infrastruktūras pieejamība un kvalitāte, pašvaldības atbalsts, augstā konkurence un
augstie nodokļi, u.c. (att.11).

Grūti pieejami kredīti un finanšu resursi

Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguve

Problēmas ar izejmateriāliem

Negodīgi partneri un klienti

Korupcija

Problēmas realizēt produkciju

Kvalificēta darbaspēka trūkums

Iepirkumu konkursu politika

Infrastruktūras pieejamība un kvalitāte

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai

Kontrolējošo institūciju lielais skaits

Augsta konkurence

Augstie nodokļi
0
Ļoti aktuāla

Aktuāla

2

4

Var kļūt aktuāla

6
Neitrāla

8

10

12

14

Nav aktuāla

CIK AKTUĀLAS JUMS KĀ UZŅĒMĒJAM IR ŠĪS JOMAS?
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4. Galvenās problēmas, ar kurām visbiežāk
nākas saskarties uzņēmējiem
Kā galvenās problēmas, no uzņēmēju atbildēm iezīmējas darbaspēka trūkums,
apgrozāmo līdzekļu trūkums, grūtības ar uzņēmumu tālāko attīstību un nesamērīgais
birokrātiskais slogs, u.c. (att.12)
Darbaspēka trūkums

12

Apgrozāmo līdzekļu trūkums

10

Grūtības ar uzņēmuma tālāko attīstību

8

Nesamērīgs birokrātiskais slogs (atskaites, atļaujas,…

6

Ierobežotas ražošanas jaudas

5

Augstas ražošanas izmaksas

5

Augsti kredītu procenti

5

Augstas mārketinga izmaksas

4

Novecojušas tehnoloģijas

4

Nepietiekamas tirgus zināšanas

3

Nespēja izstrādāt jaunus konkurētspējīgus produktus

2

Cits

1

Vāja konkurētspēja

1

Problēmas ar iepakojumu

1

Sarežģītas importa/eksporta procedūras

1
0

2

4

6

8

10

12

14

GALVENĀS PROBLĒMAS, AR KURĀM VISBIEŽĀK NĀKAS SASKARTIES UZŅĒMĒJIEM
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5. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās
infrastruktūras, Jūsu uzņēmuma attīstībai
novadā ir nepieciešams, bet nav pieejams vai ir
sliktas kvalitātes
Kā galvenais infrastruktūras trūkums novadā tiek atzīmēti kvalitatīvi autoceļi, pievedceļi
un ielas (28%), kā arī ēku un telpu piedāvājums (12%), sadzīves atkritumu
apsaimniekošana (10%), ūdensapgāde un kanalizācija (10%), telekomunikācijas un
informācijas tehnoloģijas (10%) (att.13). Papildus tika atzīmēta Betona ielas sliktā
kvalitāte, ka viss ir kārtībā un nepieciešamība pēc klusuma nodrošināšanas.
14

Kvalitatīvi autoceļi, pievadceļi, ielas

6

Ēku, telpu piedāvājums
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

5

Ūdensapgāde un kanalizācija

5

Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas

5

Sabiedriskais transports

3

Cits (lūdzu norādiet)

3

Industriālās platības

3

Energoapgāde

3

Zemes platības

1

Dzelzceļš

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

ATZĪMĒJIET, KAS NO ZEMĀK NORĀDĪTĀS INFRASTRUKTŪRAS JŪSU UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAI
NOVADĀ IR NEPIECIEŠAMS, BET NAV PIEEJAMS VAI IR SLIKTAS KVALITĀTES
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6. Nozīmīgākie Stopiņu novada
uzņēmējdarbības virzieni, kas veicinātu novada
ekonomisko attīstību
Aptaujas dalībnieki kā nozīmīgākos uzņēmējdarbības virzienus, kas veicinātu Stopiņu
novada attīstību minējuši – apstrādes rūpniecību (23%), transportu, uzglabāšanu un
loģistiku (15%), būvniecību (12%), u.c. (att.14).
Apstrādes rūpniecība

14

Transports, uzglabāšana un loģistika

9

Būvniecība

7

Dažādi pakalpojumi

5

Atkritumu apsaimniekošana un…

5

Informācijas un komunikāciju…

4

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

4

Vairumtirdzniecība

4

Pārtikas ražošana

4

Mazumtirdzniecība

3

Cits

2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

UZŅĒMĒJU VIEDOKLIS PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM STOPIŅU NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIRZIENIEM, KAS VEICINĀTU NOVADA EKONOMISKO ATTĪSTĪBU
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7.

Pašvaldības loma uzņēmējdarbības jomā

7.1. Pašvaldības organizētie pasākumi, kas veicinātu
uzņēmējdarbību novadā no uzņēmēju skatu punkta
Aptaujātie uzņēmēji, kā galveno sadarbībā ar pašvaldību min atbalsta sniegšanu vietējiem
ražotājiem un uzņēmējiem (29%), rīkot regulāras tikšanās (18%), izveidot uzņēmēju
konsultatīvo padomi (15%), u.c. (att.15.) Kā citi pasākumi minēti:
 Sadarboties ar sava novada uzņēmējiem;
 ievērot likumus un pašvaldības resursus izmantot likuma varas nodrošināšanai;\
 veicināt sadarbību starp ITP un uzņēmējiem, kas tiešām būtu gatavi, lai ieviestu
jaunu izstrādājumu ražošanu piem. robota roku, manipulatorus ar ko aizvietot
trūkstošās darba rokas, darbiniekus.
Atbalstīt vietējos ražotājus un uzņēmējus

19

Rīkot domē regulāras tikšanās ar
uzņēmējiem

12

Izveidot uzņēmēju konsultatīvo padomi

10

Veidot atbalsta pasākumus jaunajiem
uzņēmējiem
Organizēt konkursus vietējiem
uzņēmējiem

9
9

Cits

4

Piedalīties informatīvo semināru
organizēšanā

3
0

5

10

15

20

KAS BŪTU VEICAMS PAŠVALDĪBAI, LAI VEICINĀTU UZŅĒMĒJDARBĪBU?

7.2. Kāds pašvaldības atbalsts būtu nepieciešams Jūsu
uzņēmumam, lai attīstītos un izveidotu jaunas
darbavietas?
RESPONDENTU ATBILDES:
1) Informācija par ESF izmantošanas iespējām IK. Varbūt piedalīties kādā pārstrādes
sīko uzņēmēju pieredzes apmaiņā, jaunu ideju apmaiņā (saprotu, ka
komercnoslēpums).
2) Šobrīd orientējamies uz tehniskās bāzes palielināšanu, lai ar maziem
cilvēkresursiem varētu paveikt vairāk.
3) Nodokļu sloga samazinājums.
4) Šobrīd nav nepieciešams.
5) Nav aktuāli.
12

6) Iespēja startēt projektu konkursos. Šobrīd var startēt jaunie, mazie un ļoti lielie.
7) Rūpīgi sekot, lai tiktu atdalītas rūpniecības zonas no apdzīvojamām zonām. Plānot
kur un kādā intensitātē būvēt privātmājas un kur attīstīt rūpniecības
infrastruktūru.
8) Mēs priecātos, ja pašvaldība piedāvātu savu vietu, kur mēs varētu uzcelt savu
ražotni, jo mūsu mērķis ir attīstīties, uz doto mirkli mums ir noslēgti lieli projekti
ar citām valstīm, jo visu eksportējam, priecātos, ja pašvaldība kaut kādā mērā
palīdzētu un būtu kāds bonuss izvēloties šeit izplesties, jo Ādažos pašvaldība
piedāvā lielas iespējas.
9) Lai saglabātu esošās darbavietas, Stopiņu novada pašvaldības policijai un
Administratīvajai komisijai jānodrošina MK noteikumu Nr. 266 un Dzīvnieku
aizsardzības likuma ievērošanu Upeslejās.
10) Pasūtījumi, publiskais transports, ielas apgaismošana un gājēju ceļa izbūve.
11) Jaunus būvprojektus.
12) Nav opciju.
13) Ceļu infrastruktūras attīstība.
14) Nekāds, iešu pensijā.
15) Jautājumu aktualizēšana par subsidētām darba vietām.

7.3. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi un problēmas citās
jomās, kas jārisina pašvaldībai?
RESPONDENTU ATBILDES:

1) Satiksme uz Rīgu ir lēna, laiks tiek zaudēts sastrēgumos.
2) Getliņu ielas gājēju celiņa izveide un apgaismojums ziemā. Jau agri no rīta Getliņu
iela ir pilna ar transportu un cilvēki, kas iet pa abām ielas braucamās daļas malām,
nopietni apdraud satiksmes un savu drošību. Iet pa iemīto taciņu gar ielu lietus
un sniega kušanas laikā ir neiespējami.
3) Neesmu domājis
4) Iedzīvotājus piesaistoši faktori. Jauno ģimeņu atbalsts, bērnudārza nodrošināšana
mazajiem Stopiņu novada iedzīvotājiem, tad būs arī darba spēks.
5) Tranzīta ceļu attīstība, lai atvieglotu novada ļaužu pārvietošanos.
6) Augstākais īpašumu nodoklis.
7) Noteikti infrastruktūra un sakārtotība, ja šīs 2 lietas ir, tad viss ir kārtībā.
8) Policijas darba efektivitāte, efektivitātes kritēriji un iedzīvotāju apmierinātība ar
policijas darbu.
9) Publiskais transports, ielas apgaismošana un gājēju ceļa izbūve.
10) Ūdens apgādē ir slikta.
11) Nezinu
12) Gājēju un velosipēdu celiņi Granīta ielā
13) Nemainīgi nodokļi (lai varētu plānot nākotni)-samazināt protams būtu labāk.
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14) Piedāvāt apbūvei zemes gabalus un elektroenerģijas pieslēgumu, lai attīstītu
konkurētspējīgu ražošanu, bet ne tirdzniecību (konkurētspējīgā tas nozīmē ieiet
Eiropas tirgū).
15) Ceļu sakārtošana, transporta sastrēgumu likvidēšana.

7.4. Jūsu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai, kas
veicinātu uzņēmēju un pašvaldības sadarbību
RESPONDENTU ATBILDES:

1) IT jomā pašvaldībai grūti būs ar ko līdzēt divas svarīgākās lietas priekš mums: labs
ātrgaitas internets, laba satiksme uz Rīgu.
2) Manuprāt, pašvaldība iegūs vērtīgu informāciju no aptaujas. Būtu interesanti
iepazīties ar tās rezultātiem, ieteikumiem un pašvaldības plāniem ieteikumu
īstenošanā. Ceru, ka tas būs iespējams!
3) Neesmu meklējis pašvaldības atbalstu līdz ar to grūti teikt.
4) Komunikācijas uzlabošana.
5) Avīzes "Tēvzemīte" izsūtīšana pa pastu visiem uzņēmumiem (lielākiem vairāk
eksemplāri) lai darbinieki atpūtas brīžos iepazītos ar novada aktualitātēm.
6) Attīstība.
7) Ir jābūt abpusējai interesei un tad tā izveidosies automātiski. Man kā uzņēmējam
būtu interese sadarboties, bet šobrīd neredzu kāds būtu sadarbības modelis.
8) Popularizēt savu novadu kā to, kurš atrodas tuvu Rīgai un ir tādas un tādas
priekšrocības iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
9) Esiet aktīvi, palīdziet uzņēmējiem un tas atmaksāsies.
10) Sākt strādāt un pieņemt darbā cilvēkus, kam nav intelektuālas kapacitātes
problēmas un ir attiecīga izglītība. Spriežot pēc publiski pieejamā atalgojuma,
atrast šādus cilvēkus nevajadzētu būt problēmām.
11) Nekustamā īpašuma atlaides uzņēmumiem, Pašvaldības pasūtījumi, publiskais
transports, ielas apgaismošana un gājēju ceļa izbūve.
12) Nezinu.
13) Atklātums.
14) Uzturēt kontaktus ar uzņēmējiem.
15) Paldies par līdzšinējo sadarbību!
16) Uzņēmēju konsultatīvā padome varētu piedāvāt variantus.
17) Ciešāka pašvaldības saikne ar vietējiem uzņēmējiem.
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