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 UZŅĒMĒJU APTAUJA  

ILŪKSTES  NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020. – 2026. GADAM 
 
 
Cienījamie uzņēmēji, Ilūkstes novada pašvaldībai ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību! 
Aicinām piedalīties Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas 

jautājumiem!  

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ilūkstes novada uzņēmēju domas par uzņēmējdarbības vidi novadā. 

Aptaujas rezultāti ir anonīmi un tiks publicēti tikai apkopotā veidā. 

Lūdzam aptauju aizpildīt līdz 2019.gada 15.septembrim! 

Ilūkstes novada attīstības programmas 2020. -2026.gadam  izstrāde tiek veikta, Ilūkstes novada pašvaldībai 

sadarbojoties ar SIA “Reģionālie projekti”. 

Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt no 2019.gada 15. augusta līdz 15.septembrim! 

1. Jūsu dzimums:  
□ sieviete 

□ vīrietis 

 

 2. Norādiet savu vecumu: 
□ līdz 18 

□ 18 – 25 

□ 26 – 45 

□ 46 – 62 

□ 63 un vairāk 

 
 

3. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs 
darbojaties?  (iespējamas vairākas 

atbildes) 

� Lauksaimniecība 

� Mežsaimniecība 

� Zivsaimniecība 

� Ieguves rūpniecība un karjeru 

izstrāde 

� Apstrādes rūpniecība 

� Elektroenerģija, gāzes apgāde, 

siltumapgāde un gaisa 

kondicionēšana 

� Ūdens apgāde, notekūdeņu, 

atkritumu apsaimniekošana un 

sanācija 

� Būvniecība 

� Vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība, automobiļu un 

motociklu remonts 

� Transports un uzglabāšana 

� Izmitināšana un ēdināšanas 

pakalpojumi, tūrisms, viesmīlība 

� Informācijas un komunikācijas 

pakalpojumi 

� Finanšu un apdrošināšanas darbības 

� Operācijas ar nekustamo īpašumu 

� Profesionālie, zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi 

� Administratīvo un apkalpojošo 

dienestu darbība 

� Veselība un sociālā aprūpe 

� Māksla, izklaide un atpūta 

� Mājsaimniecību kā darba 

devēju darbība, pašpatēriņa 

preču ražošana un 

pakalpojumu sniegšana 

individuālajās mājsaimniecībās 

� Citi pakalpojumi  

 

� Cits ______________________ 

 
4. Uzņēmējdarbības forma: 

� Zemnieku saimniecība 

� Individuālais komersants (IK) 

� Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 

� Akciju sabiedrība (AS) 

� Cita uzņēmējdarbības forma 

____________________________ 
 

6. Jūsu uzņēmuma atrašanās vieta: 

� Ilūkstes novadā 

� Daugavpils novadā 

� Daugavpilī 

� Aknīstes novadā 

� Jēkabpils novadā 

� Citur ________________________ 

5. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar uzņēmējdarbību? 

� Pirmo gadu 

� 2 - 4 gadus 

� 5 - 7 gadus 

� 8 - 10 gadus 

� Ilgāk 

� Cits ____________________________________ 

 
7. Lūdzu, norādiet uzņēmumā strādājošo skaitu: 

� 1-3 

� 4-9 

� 10-40  

� Vairāk kā 40 

8. Kā Jūs vērtējat sava uzņēmuma attīstības iespējas 
Ilūkstes novadā? 

� Ļoti labi 

� Labi 

� Vidēji 

� Slikti 

� Ļoti slikti 

� Cits ________________________________ 

9. Kas nepieciešams, lai tiktu sasniegta straujāka Jūsu 
uzņēmuma izaugsme? (lūdzu ierakstiet) 
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10. Kādi ir Jūsu plāni saistībā ar uzņēmuma darbību 
tuvāko 3 gadu laikā? (vairākas atbildes iespējamas) 

� Uzņēmējdarbību paplašināt 

� Uzņēmuma darbību atstāt esošā līmenī 

� Uzņēmumu reorganizēt 

� Domāju par uzņēmuma likvidāciju 

� Cits 

_____________________________________ 

11. Vai plānojat mainīt/papildināt uzņēmuma esošo darbības 
nozari ar citu 
nozari? 

� Nē 

� Neesmu par to domājis 

� Jā (lūdzu ierakstiet nozari) 

______________________________ 

 

 

12. Cik aktuālas Jums kā uzņēmējam ir šīs jomas? 
NAV 

AKTUĀLA 
NEITRĀLA 

VAR KĻŪT 

AKTUĀLA 
AKTUĀLA 

ĻOTI 

AKTUĀLA 

Augstie nodokļi      

Augsta konkurence      

Novada līmeņa saistošo noteikumu un lēmumu 

prasības 

     

Kontrolējošo institūciju lielais skaits      

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai      

Infrastruktūras pieejamība un kvalitāte      

Iepirkumu konkursu politika      

Kvalificēta darbaspēka trūkums      

Problēmas realizēt produkciju      

Korupcija      

Negodīgi partneri un klienti      

Problēmas ar izejmateriāliem      

Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguve      

Grūti pieejami kredīti un finanšu resursi      

 
13. Vieta komentāriem par 12.jautājumā sniegtajām atbildēm. 
 
 
 

14. Lūdzu, atzīmējiet galvenās problēmas, ar kurām 
visbiežāk nākas 
saskarties? Lūdzu, atzīmējiet līdz trīs variantiem 

(vairākas atbildes iespējamas) 
 

� Nepietiekamas tirgus zināšanas 

� Grūtības ar uzņēmuma tālāko attīstību 

� Novecojušas tehnoloģijas 

� Augsti kredītu procenti 

� Nespēja atmaksāt kredītus 

� Apgrozāmo līdzekļu trūkums 

� Nespēja izstrādāt jaunus konkurētspējīgus 

produktus 

� Sarežģītas importa/eksporta procedūras 

� Problēmas ar iepakojumu 

� Vāja konkurētspēja 

� Augstas ražošanas izmaksas 

� Augstas mārketinga izmaksas 

� Ierobežotas ražošanas jaudas 

� Nesamērīgs birokrātiskais slogs (atskaites, 

atļaujas, kontroles utt.) 

� Darbaspēka trūkums 

� Cits 

____________________________________ 

15. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās infrastruktūras 
Jūsu uzņēmuma 
attīstībai Ilūkstes novadā ir nepieciešams, bet nav 
pieejams vai ir sliktas 
kvalitātes. (vairākas atbildes iespējamas) 

� Kvalitatīvi autoceļi, pievadceļi, ielas 

� Energoapgāde 

� Sabiedriskais transports 

� Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijas 

� Ūdensapgāde un kanalizācija 

� Zemes platības 

� Industriālās platības 

� Ēku, telpu piedāvājums 

� Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

� Cits 

______________________________________ 
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PALDIES PAR IZRĀDĪTO INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!  

16. Kādi pēc Jūsu domām ir 3 nozīmīgākie Ilūkstes novada uzņēmējdarbības virzieni, kas veicinātu novada 
ekonomisko attīstību? (vairākas atbildes iespējamas) 

� Lauksaimniecība 

� Mežsaimniecība 

� Augkopība un lopkopība, medniecība 

� Vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība 

� Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, tūrisms 

� Apstrādes rūpniecība 

� Koksnes, koka izstrādājumu ražošana 

� Dažādi pakalpojumi 

� Cits _____________________________________________________________________________________ 

 

17. Kas būtu veicams Ilūkstes novada pašvaldības domei, administrācijai, lai veicinātu uzņēmējdarbību? (vairākas 

atbildes iespējamas) 

 

� Atbalstīt vietējos ražotājus un uzņēmējus 

� Rīkot domē regulāras tikšanās ar uzņēmējiem 

� Piedalīties informatīvo semināru organizēšanā 

� Organizēt konkursus vietējiem uzņēmējiem 

� Veidot atbalsta pasākumus jaunajiem uzņēmējiem 

� Organizēt apmācības vietējiem uzņēmējiem 

� Organizēt godināšanas, apbalvošanas pasākumus uzņēmējiem 

� Nodrošināt regulāru uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm (projekti, finansējuma iespējas, cita veida 

atbalsts, utt.) 

� Cits ______________________________________________________________________________________ 

 
18. Vai gaidāt aktīvāku Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas, domes darbu uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanā, atbalsta sniegšanā? 
 

� Jā 

� Nē 

� Cits ______________________________________________________________________________________ 
 

19. Kāds pašvaldības domes, administrācijas atbalsts būtu nepieciešams Jūsu uzņēmumam, lai attīstītos un 
izveidotu jaunas darbavietas? (lūdzu ierakstiet): 
 
 
 
20. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi un problēmas citās jomās, kas jārisina Ilūkstes novada pašvaldības 
domei, administrācijai? (lūdzu ierakstiet):  

 

 

 

21. Jūsu ieteikumi Ilūkstes novada pašvaldības domes, administrācijas darba uzlabošanai, kas veicinātu 
uzņēmēju un pašvaldības sadarbību! (lūdzu ierakstiet): 

 

 

 

 


