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 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  

«RITAL D» 
Radītas vairāk par 30 jaunas gaļas un zivju 

konservu šķirnes  

Sadarbībā ar Latgales reģionālo laboratoriju 

«BIOR» uzlabots konservu sterilizācijas process 

Uzņēmums aktīvi piedalās ES finansētos projektos  

(ELFLA un LIAA Projekti)   

 
  



 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

 «ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE»  

  
Ir radītas Ziegler Adventure mobīlās mājas, Pick-Up mājas 5 auto veidiem, sākta 

lauksaimniecības tehnikas un transportēšanas ratu ražošana. 

 Izstrādātas jaunas tehnoloģijas cauruļu liekšanai un garu metināmo šuvju izgatavošanai 

ar lineārās metināšanas robotu.  

Uzņēmums aktīvi piedalījās ES finansētajos projektos ( ēku siltināšana projekti un 

darbinieku apmācību projekti).  



 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

 «SMD Baltic»  

  
Ir radīts jauns  moderns elektronisko komponenšu  plašu ražošanas uzņēmums , kurs 

2018.gadā jau nodarbināja  60 strādājošos.  

 Radīts jauns ražošanas cehs Valkas ielā 2b,ievērojot visas ergonomikas normas un 

veicot ēkas siltināšanu. Cehs  ir pielāgots speciāli  elektronikas ražošanai.   



 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

 «STREAM LABS»  

  
Ir radīta jauna Hex-ID uztveršanas un raidīšanas karte (bez analogiem tirgū).  

Ir radīta jauna programatūras versija Vplay v4 

Izveidots tehniskā atbalsta serviss klientu apkalpošanai un programmatūras testēšanas 

nodaļa 

Uzņēmums ir veiksmīgi piesaistījis finansējumu no ALTUM un Daugavpils pilsētas domes 

programmas «Impulss»   

 



 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

 «FDA Service»  

  
Inovatīva metode fasāžu un logu mazgāšanas jomā bez ķīmisko līdzekļu izmantošanas 

līdz 15 m augstumam 

Tiek izmantota vācu firmas UNGER tehnoloģija , kas ļauj iztikt bez pacēlājiem un un 

ķīmijas.  

Uzņēmums ir veiksmīgi piesaistījis finansējumu no Daugavpils pilsētas domes 

programmas «Impulss»   

 



 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

 «GARTDA»  

  
Uzņēmums pēdējo gadu laikā ir radījis 12 veidu dušas želeju, 5 veidu šķidrās ziepes, 5 

veidu vannas putas, 201 veidu vannas burbuļziepes, utt.  

Izveidotas 5 dažādas jaunas tehnoloģijas , kas tiek izmantotas kosmētikas līdzekļu 

ražošanā 

Uzņēmums  veiksmīgi sadarbojas ar LIAA ārvalstu tirgu apguvē un produkcijas 

sertifikācijā.   

 



 AKCIJU  SABIEDRĪBA 

 «LATVIJAS MAIZNIEKS»  

  
Ir radīta virkne jaunu produktu «Speltas maize», «Īstenā maize» , «Grieķu jogurta maize» 

u.c. 

Izstrādāta jauna  veida transportēšanas konveijers (bez analogiem tirgū) , kas nodrošina 

gaisa mikrobioloģisko tīrību, radīts spirālveida dzesēšanas konveijers.  

Uzņēmums ir veiksmīgi piedalījies ES finansētos projektos  - Lauku attīstības programmā 

2014.-2020.    

 



Paldies par uzmanību! 


