2014.gads Preiļu novada uzņēmējdarbībā.

Pagājušajā, 2014. gadā Latvijā aktīvo uzņēmumu skaits palielinājās par 4%.
Ja salīdzinām, tad iepriekš ir veicies labāk:
2011. gadā reģistrēto uzņēmumu skaits valstī palielinājās par 8,4%, 2012. gadā – par
6,9%, bet 2013. gadā – par 6,3% (Avots: CSP).
Arī Preiļu novadā 2011. un 2012. gads iezīmējās ar lielāku jaunreģistrēto uzņēmumu
skaitu un kritumu 2013. un 2014. gadā. 2015.gads solās būt īpaši progresīvs, jo jau
tagad – 4 mēnešos ir reģistrēti 15 jauni uzņēmumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu
sākumu, skaitlis ir labs!
Kopā Preiļu novadā uz 2015. gada 26.martu reģistrēts 721 uzņēmums, kā arī vairāk kā
700 pašnodarbinātās personas (SDV).
Visplašāk pārstāvētā nozare Preiļu novadā ir lauksaimniecība (44%), pakalpojumu
sfērā darbojas 33% uzņēmumu( tai skaitā arī būvniecība), tirdzniecībā- 17%
uzņēmumu, bet ražojošie (ne lauksaimniecības) uzņēmumi - 6% no kopējā uzņēmumu
skaita.
Pagājušā gada oktobra nogalē Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales
uzņēmējdarbības (LUC) centra ar LPR Attīstības padomes izsludinātajā konkursā
''Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2014'' par lielāko nodokļu maksātāju tika
izvirzīts - A/S Preiļu Siers - viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem
valstī, lielākais siera ražotājs un eksportētājs Latvijā.
Aptaujājot uzņēmējus par to, kas ir pats vērtīgākais uzņēmumā, pārsvarā tiek
saņemtas atbildes- cilvēki, viņu pieredze un prasmes, motivēta komanda, kas arī ir
katra uzņēmuma veiksmes atslēga.
Preiļu novada uzņēmējdarbības centra darbībā iezīmējas aktivitātes cilvēkresursu
kapacitātes paaugstināšnai, jaunu zināšnu un prasmju iegūšanai, kā arī jaunākās
informācijas sniegšana.
2014. gadā tika organizēti dažādi izglītojoši semināri un kursi („Biznesa modelēšana”,
„Starptautiskā mārketinga instrumenti un dalība izstādēs”, „Mērķa tirgus- Vācija”,
„Vietējo produktu mārketings”, „Oira- interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”
u.c.).
Sadarbībā ar LIAA, RSIC un VAS Latvijas Attīstības finanšu institūciju Altum
rīkotas informatīvas dienas par aktuālākajām atbalsta programmām uzņēmējiem.
Pagājušā gada nogalē uzsākta uzņēmēju platformas veidošana, organizējot regulāras
uzņēmēju tikšanās ar pašvaldības vadību, kā arī speciālistu piesaisti uzņēmējiem
aktuālas informācijas saņemšanai.
Turpinās uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana uz Latvijā
ražojošajiem uzņēmumiem. Pērnā gada aprīlī Preiļu uzņēmēji devās uz Rēzekni, kur
iepazinās ar finiera saplākšņa ražotni SIA Verems, metālapstrādes uzņēmumu RSEZ
SIA RFK” Nook LTD”, kā arī ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru

ZEIMUĻS. Piedalījāmies Rēzeknes uzņēmēju biedrības sanāksmē, kuras viesis bija
A/S SWEDBANK galvenais ekonomists M.Kazāks.
Sadarbībā ar Latgales uzņēmēju centru tika organizēts Biznesa mēnesis vidusskolas
skolēniem un uzņēmēju brauciens uz Krakovu (Polija), kur mūsu ražotājiem tika
organizētas tikšanās ar Polijas uzņēmējiem kontaktu nodibināšanai un sadarbības
veicināšanai. Braucienā piedalījās 2 Preiļu novada uzņēmēji.
Tika izstrādāts informatīvs buklets investoru piesaistei Preiļu novadā ( apskatāms
www.preili.lv sadaļā „Uzņēmējdarbība”).
Jau ceturto gadu tika izsludināts projektu konkurss Preiļu novada uzņēmējiem „MVK
un SDV projektu līdzfinansēšanai, kurā pērnajā gadā tika iesniegti 4 uzņēmēju
izstrādāti projekti savu uzņēmumu vai saimnieciskās darbības attīstībai. Atbalstu
saņēma Vīngliemežu audzētava „Ošu mājas”, SIA „Mango Energy Latgale” un SDV
Valija Giluče.
Arī Preiļi var lepoties ar gadskārtējiem zemnieku, amatnieku un mājražotāju tirgiem,
kuri notiek 5 reizes gadā un kuros piedalījušies vairāk kā 300 dažādu tirgotāju un kuri
ir labi apmeklēti arī no pircēju puses.
Iedzīvotāji, kuri paši vēlas kļūt par darba devējiem sev un citiem, uzņēmējdarbības
centrā var saņemt konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Valsts akciju
sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" programmu pieejamību,
piemērotu industriālo zonu piemērošanu uzņēmējiem, konsultācijas biznesa
uzsākšanā, finansējuma piesaistē, projektu izstrādē un sadarbības partneru meklēšanā.
Kādās jomās tad bizness tiek sākts?
Jaundibināto uzņēmumu jomas: Transporta pakalpojumi, Metināšanas pakalpojumi,
Mežizstrāde, IT jomas pakalpojumi, Dārzkopība, Kurjera pakalpojumi, Amatniecība,
Mēbeļu ražošana, Tūrisms, Skaistumkopšana, Pārtikas ražošana, mājražošana,
Autoservisu pakalpojumi, Telpu interjers, Metālapstrāde.
Pērnajā gadā Preiļu novada uzņēmējdarbības centra pakalpojumus izmantoja vairāk
kā 600 interesentu.

Gadā ir tikai divas dienas, kurās neko neiesāksi: Vakardiena un rītdiena...
Jādzīvo šeit un tagad. Uzdrīksties sākt!!!

Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante, Ineta Liepniece

