
Kopumā septiņos novados
reģistrēti 4992 dažāda statusa
saim nieciskās darbības veicēji,
visvairāk SIA – 2374, seko zem-
nieku saimniecības – 1368, vēl
443 reģistrēti kā individuālie uz-
ņēmumi,  ir 251  individuālais
komersants. SIA visvairāk, pro-
tams, Cēsu novadā – 1068, zem-
nieku saimniecību Amatas nova-
dā – 326. 

Varbūt jāpaskaidro, ka uzņē-
mējdarbības formas atšķiras,
pirmkārt, pēc tā, par kādu – juri-
disku vai fizisku – personu uzņē-
mējs tiek uzskatīts. Individuālais
komersants (IK) tiek uzskatīts
par fizisku personu, bet indivi-
duālais (ģimenes) uzņēmums
(IU), zemnieka un zvejnieka
saim niecība (ZS), sabiedrība ar
ierobežotu atbildību (SIA), akci-
ju sabiedrība (AS), pilnsabiedrī-
ba (PS), komandītsabiedrība
(KS) – par juridiskām personām.

Tā kā visu uzņēmumu gada pār-
skati par 2020.gadu “Lursoft” da-
tu bāzēs vēl nav redzami, aplūko-
sim informāciju par 2019.gadu.
Tā rāda, ka topošā Cēsu novada
teritorijā gada  apgrozījums virs
miljona eiro ir 94 uzņēmumiem.
Pirmajā sešniekā pieci reģistrēti
Cēsīs, tikai “Staļi” Priekuļu no-
vadā. Uzņēmumi ar lielāko ap-
grozījumu 2019.gadā bija: AS
“Cēsu alus”, “ALB”, “Staļi”, AS
“CATA”, “Gaižēni” un “Beātus”.
Iespējams gan, 2020.gads, ko
skāra pandēmija, šajā sarakstā
būs ieviesis izmaiņas. 

Ielūkosimies novados. Amatas
novadā reģistrētas 666 juridiskas
personas, septiņu uzņēmumu ap-
grozījums ir virs viena miljona
eiro, vislielākais tas uzņēmu-
miem, kas darbojas Ieriķos: “Ek -
ju”, “Dores Fabrika” un “Dores
Engineering”.  

Cēsu novadā reģistrēta 1651 ju-
ridiska persona, ar apgrozījumu
virs miljons eiro  - 53 uzņēmumi.
Ar vislielāko apgrozījumu: “Cē -
su alus”, “ALB”, “CATA”.

Jaunpiebalgas novadā reģistrē-
tas 225 juridiskās personas, septi-
ņi uzņēmumi ar apgrozījumu virs
miljona eiro. Trīs uzņēmumi ar
lielāko apgrozījumu:  Lauksaim -
niecības pakalpojumu kooperatī-
vā sabiedrība “Piebalga:, “Meža
bites” un “Piebalgas alus”. 

Līgatnes novadā reģistrētas 307
juridiskās personas, no tām pie-
cām apgrozījums 2019.gadā pār-

sniedza miljonu eiro. Vislielākais
tas uzņēmumiem “Eco House
Industries”, A/s “100 nami” un
“EHI – Norway”. 

Pārgaujas novadā reģistrētas
502 juridiskās personas, sešiem
uzņēmumiem apgrozījums pār-
sniedza miljonu eiro. Ar lielāko
apgrozījumu: “Unguri”, Pien -
saim nieku kooperatīvā sabiedrī-
ba “Straupe” un “Martitrans”. 

Priekuļu novadā reģistrētas 818
juridiskas personas, apgrozījums
virs miljona eiro bija 11 uzņēmu-
miem. Trīs ar lielāko apgrozīju-
mu: “Staļi”, “Lode” un “Meža
īpašnieku konsultatīvais centrs”.

Vecpiebalgas novadā reģistrētas
413 juridiskās personas, apgrozī-
jums virs miljona eiro bija pie-
ciem. Vislielākais uzņēmumiem
“Warss+”, “Fortis Logistic Solu -
tions” un “Arbor RRK.” q

Apgrozījums virs miljona
eiro 94 uzņēmumiem  

Iedzīvotāju skaita samazinā-
jums un trūkstošās darbavietas ir
galvenais, ko cilvēki min, kad vi-
ņiem jautā, kā redz sava ciema,
pagasta attīstību. Cik daudz šo si-
tuāciju var uzlabot pašvaldība,
par to vienmēr var diskutēt, taču
uzņēmējdarbību, tātad arī jaunu
darbavietu radīšanu spēj ietekmēt
tas, cik pašvaldība spēs ieintere-
sēt investorus, piedāvāt labu in-
frastruktūru, citus atbalsta mehā-
nismus. 

Taču jāņem vērā, ka bezdarbs
būs vienmēr, kā liecina Nodar -
binātības valsts aģentūras (NVA)
informācija, uz 31.martu septiņos
novados kopumā bija reģistrēti
1267 bezdarbnieki, nedaudz ma-
zāk par  pieciem procentiem no
darbspējīgo skaita. Tas vērtējams
kā zems bezdarba līmenis.
Ilgstošo bezdarbnieku skaits 192.
Vecumā grupā 15 – 24 gadi bez-
darbnieku skaits 106, bet pirms -
pensijas vecumā -  211 bezdarb-
nieki. 

Tajā pašā laikā NVA Cēsu fi-
liālē martā bija 287 aktuālas va-
kances, un statistika rāda, ka brī-
vo darbavietu skaits palielinās.
Janvārī – 210, februārī – 221,
martā – 287. 

Saprotams, ka darba meklē-
jumos cilvēki dodas ārpus sava
novada robežām, ņemot vērā ne-
lielos attālumus. Jaunveidojamā
Cēsu novada pašvaldības profilā
analizēta arī darbaspēka migrāci-
ja. Dati rāda, ka pēc jaunā nova-
da izveidošanas tā administratī-
vajā teritorijā būs nodarbināti
51,7 procenti iedzīvotāju.

Profilā pieejamā informācija
vēstī, ka pašreizējos novados dar-
bu savā administratīvajā teritorijā
visvairāk atrod Jaunpiebalgas
(42,8%) un Cēsu novada (41,8
procenti) iedzīvotāji. Pārējos pie-
cos novados šis skaits ir starp 30
un 40 procentiem. Liels skaits ie-
dzīvotāju no visiem novadiem
dodas uz darbu Rīgā, vidēji gan-
drīz katrs trešais. Samērā aktīva
darbaspēka migrācija notiek arī
septiņu novadu ietvaros, un no
visiem novadiem cilvēki brauc
strādāt uz Cēsīm, daudzi uz
Ama tas novadu, darbavietas tiek
atrastas arī kaimiņu novados. 

Aktuāls ir jautājums, vai pēc
reformas bezdarba līmenis pie-
augs, jo, visticamāk, pašvaldībās
nodarbināto skaits samazināsies
un šiem cilvēkiem būs jāmeklē
darbs citur, visticamāk, privātajā
sektorā.  q

darbaspēka migrācija

Ekonomģeogrāfs, karto -
grāfs un uzņēmējs Jānis Turlajs
aicina paraudzīties uz to, ka līdz
šim ļoti neproduktīvi tiek tērēta
nodokļu maksātāju nauda: “Jo
mazāka pašvaldība, jo dārgāk iz-
maksā visu publisko pakalpoju-
mu nodrošināšana. Jebkura kon-
solidācija, kas notiks reformas
ietvaros, ļaus pašvaldības darbu
organizēt racionālāk. Domāju,
iedzīvotāji būs tikai ieguvēji, pa-
kalpojums, kas viņiem tiks pie-
dāvāts, būs konkurētspējīgāks,
jo speciālistiem, kas to nodroši-
nās, spēs maksāt lielākas algas,
kas ļaus piesaistīt augstāka līme-
ņa speciālistus.” 

Viņš vairākkārt uzsver, ka
budžeta nauda aiziet neproduktī-
vā pārvaldē, no kā izriet arī pā-
rējās nebūšanas, sliktais ceļu
tīkls, problēmas izglītībā. 

“Tie, kuri publiskajā sektorā
pieņem lēmumus, joprojām do-
mā atrauti no reālās dzīves.
Esmu uzņēmējs, nekad publis-
kajā sektorā neesmu strādājis,
tāpēc nezinu, kā  ir saņemt cietu
algu, nedomājot, kā to nopelnīsi.
Uzņēmējdarbībā visu laiku jādo-
mā, kā nopelnīt, lai samaksātu
darbiniekiem algas, bet redzu,
ka publiskajā sektorā strādājoša-
jiem bieži liekas, ka viss notiks
pats no sevis, neatkarīgi no sa-
sniegtā rezultāta,” saka J. Tur -
lajs.

Pēc viņa teiktā, daudzu
problēmu sakne meklējama jo-
projām nesakārtotajā izglītības

sistēmā, kuras uzturēšanai
Latvija atvēlot vienu no augstā-
kajiem budžeta īpatsvariem visā
Eiropas Savienībā, bet nauda
tiekot tērēta pārāk liela skolu
tīkla uzturēšanā. Igauņi skolu
tīkla sakārtošanu sākuši reizē ar
latviešiem, tur tagad skolotāji
pelna pusotru, divas reizes vai-
rāk nekā Latvijā, kamēr te turpi-
na runāt un diskutēt. 

“Tiek runāts par iedzīvotāju
skaita samazināšanos, taču tas
notiek visā Eiropā, nekur vairs
dzimstība nepārsniedz mirstību.
Bet Latvija zaudē kādā svarīgā
aspektā. Proti,  attīstītākās val-
stis jau sen veicina mērķtiecīgu
emigrācijas politiku, priekšroku
dodot izglītotajiem un jaunajām
ģimenēm ar bērniem, jo saprot,
ka sabiedrība noveco un vaja-
dzīgi cilvēki, kuri pelnīs senio-
riem pensijas. Aizbraukšana tur-
pināsies, kamēr publiskais sek-
tors turpinās būt neproduktīvs.
Kamēr apēdīs vairāk naudas, kā
var atļauties. Nodokļos iekasē-
tais būtu jāinvestē jomās, kas
veicina uzņēmējdarbības attīstī-
bu, jo Iedzīvotāju ienākuma no-
doklis ir tas, kas dod lielāko da-
ļu pašvaldības budžeta, un no-
dokļu maksātāji pelnījuši, lai
nauda tiek iztērēta iespējami
lietderīgāk. Lauku cilvēki žēlo-
jas par ceļu stāvokli, bet kur ra-
dīsies nauda to sakārtošanai, ja
tā jātērē, lai uzturētu publisko
pārvaldi,” skaidro J. Turlajs. 

Norādot uz reformas nepie-
ciešamību, viņš uzsver, ka ar to

vien nekas nemainīsies, viss at-
karīgs, vai jaunā vara spēs to ra-
cionāli izmantot: “Cilvēki var-
būt domā, ka administratīvi teri-
toriālā reforma būs brīnumnūji-
ņa un viss notiks pats no sevis.
Nē, tas ir tikai ietvars, lai veiktu
atbilstošas reformas, kas var dot
pozitīvu rezultātu. Vajag gudrus
un drosmīgus lēmumu pieņēmē-
jus, kuri spēj izdomāt, kāda būs
pareizā struktūra skolu tīklā, pā-
rējā pārvaldībā, lai tā būtu efek-
tīva, sniegtu kvalitatīvus pakal-
pojumus, būtu viegli administrē-
jama. Lai nodokļu maksātājiem
viss ir pieejams, bet tas prasītu
mazākus resursus. 

Jā, šie lēmumi nebūs popu-
lāri, sagaidāma pretestība, jo
paš valdībā strādājošajiem tās ir
darbavietas ar garantētiem ieņē-
mumiem, paliekot bez tā, nāk-
sies domāt, ko darīt, lai kādam
viņa pakalpojums būtu vaja-
dzīgs. Tas nav viegli, īpaši, ja esi
bijis ārpus reāla darba tirgus.
Tas būs milzīgs izaicinājums,
bet bez šādiem lēmumiem situā-
cija neuzlabosies un reforma ne-
dos nekādu ekonomisko efek-
tu.” q

Budžeta nauda 
neproduktīvā pārvaldē 

Cēsu novads skaitļos
šobrīd un pēc reformas

Mazāk par mēnesi atlicis līdz
pašvaldību vēlēšanām un ma-
zāk par diviem līdz brīdim, kad
darbu sāks jaunais Cēsu no-
vads, kurā apvienosies septiņi

esošie novadi: Amatas, Cēsu,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār -
gaujas, Priekuļu, Vecpiebal gas.
“Druva” ielūkojās, kā topošais
novads izskatās dažos statisti-
kas datos, uzsvaru liekot uz ie-
dzīvotāju skaitu, jo tas ietekmē
uzņēmējdarbību, tātad arī no-
vada ekonomisko attīstību.

ievads

druva l Piektdiena, 7. maijs, 2021.4 GatavoJamies novadu reformai

Viena no problēmām, kas
tiek minēta kā viena no pirma-
jām, runājot par valsts attīstību,
reģionu, novadu attīstību, ir ie-
dzīvotāju skaita samazināšanās. 

Centrālās statistikas pārval-
des dati rāda, ka 2020.gada sāku-
mā septiņos novados, kas veidos
Cēsu novadu, bija 41 205 iedzī-
votāji. Salīdzinot ar 2016.gada
sākumu, kad novados dzīvoja 43
368, samazinājums ir par 2163.
Topošā Cēsu novada pašvaldības
profilā, kas tapa, gatavojoties ad-
ministratīvi teritoriālai reformai,
tika aplēstas arī iedzīvotāju skaita
prognozes 2030.gadā. Pēc uzņē-
muma “Jāņa sēta” aprēķiniem ša-
jā gadā Cēsu novadā dzīvos
32705 iedzīvotāji jeb par 8500
mazāk nekā pērnā gada sākumā.
Salīdzinājumam tas būtu tikpat,
cik pērn bija iedzīvotāju Amatas

un Vecpiebalgas novados. 
2020.gada sākumā darbspē-

jas vecumā septiņos novados dzī-
voja 24 843 iedzīvotāji, līdz
darb spējas vecumam – 6533, bet
virs darbspējas vecuma – 9838
cilvēki. Ja salīdzinām šos datus
ar 2016.gada statistiku, vērojama
arī pozitīva tendence. Ja samazi-
nājies iedzīvotāju skaits darbspē-
jas vecumā (-1758) un virs tā (-
500), par 93 pieaudzis iedzīvotā-
ju skaits līdz darbspējas vecu-
mam. Te gan novados situācija
atšķirīga. Pieaugums reģistrēts
Cēsu novadā (+221), Līgat nes
novadā (+12), Pārgaujas nova-
dā (+9) un nosacīti arī Priekuļu
novadā (+1), trijos novados vēro-
jams samazinājums: Jaunpie -
bal gas novadā (-10), Vecpie bal -
gas novadā (-48), Amatas novadā
(-92).  q

Meklējot pozitīvo
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Uzņēmumu skaits novados 
pēc uzņēmējdarbības formas

Iedzīvotāju skaits un dalījums vecuma grupās
2020.gada sākumā

Avots: Lursoft

Avots: CSP

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis Gabrāns
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