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25% atlaide NĪ nodoklim par  5 darba vietu 
izveidi

50% NĪ atlaide par 50 darbā vietām 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Līdz 70% līdzfinansējums pieslēgumam
centrālajai ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmai

80% UIN atlaide no 
investīciju apjoma

DU Tehnoloģiju 
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kontaktpunkts

Uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti



ST. PĒTERBURGARĪGA
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PAŅEVEŽA
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VARŠAVA

ČEREPOVA

GAJOKS

CIETOKŠŅA 

NOLIKTAVU ZONA

ZIEMEĻU ZONA

Daugavpils rūpnieciskās zonas

Investīcijas līdz 2023.gadam:

~EUR 28 miljoni



Ziemeļu rūpnieciskās zonas 

revitalizācija
• Kopējā teritorija

245 ha – lielākā pilsētas zona;

• Projekta pasākumi – ceļu infrastruktūras rekonstrukcija, industriālo ēku būvniecība;

• Projekta finansējums - 8 735 965.26 EUR, ieskaitot ERAF 6 078 868.46 EUR (73.9%);
• Projekta realizācijas rādītāji –
30 ha pamesto teritoriju atjaunošana
161 jaunas darba vietas
6, 5 mil. eur komersantu nefinanšu ieguldījumi



Pašvaldības rādīti ražošanas priekšnosacījumi
Mendelejeva iela 5

Kopējā platība 3082 m2 (griestu augstums 6 m)

Izsole
uz 31.12.2021, uzņēmums uzņemas:
• izveidot vismaz 60 jaunas darba vietas;
• veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā un nemateriālajos vismaz 
700000 EUR



Cietokšņa noliktavu rūpnieciskās 

zonas revitalizācija



Cietokšņa noliktavu rūpnieciskās 

zonas revitalizācija
“East Wear” – 90 darba vietas 
“Capsule Systems” -10 darba vietas

Projekta pasākumi – ceļa un autostāvvietu 
izbūve

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 130 257.13, tajā 
skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 956 653.71

Projekta realizācijas rādītāji–
3 atbalstītie komersanti
85 jaunas darba vietas
90 000 eiro komersantu ieguldījums

“East Wear”
– apakšveļa, darba apģērbs, 90 darba vietas

“Capsule Systems”
- Biroju žalūzijas, 10 darba vietas



Križu rūpnieciskās zonas 

revitalizācija

Projekta pasākumi – atkritumu un grūžu novākšana; ceļu un 
autostāvvietu izbūve; 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 3 061 821.50, tajā skaitā : 
- ERAF līdzfinansējums: EUR 2 603 928.50 

Projekta realizācijas rādītāji –
8.3 ha pamesto teritoriju revitalizācija
12 jaunas darba vietas 
3 mil.eiro komersantu nefinanšu ieguldījumi

LATRAPS 

«LATRAPS» - graudu pārstrāde, 15 darba vietas
«MEAT UNION» - gaļas produktu ražošana,  80 darba vietas

2021.gadā plānā
«DSM Meistari» - koka pārstrāde, 35 darba vietas



Rūpnieciskās zonas «Gajoks» 

revitalizācija



Rūpnieciskās zonas «Gajoks» 

revitalizācija

Projekta pasākumi –

publiskās infrastruktūras izveide rūpnieciskajā zonā; 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 3 648 307, tajā skaitā ERAF 
līdzfinansējums EUR 3 050 764 

Projekta realizācijas rādītāji - 3.2 ha,
83 jaunas darba vietas
EUR 872 092.00 privātinvestīcijas

«SWEET House»  - saldumu ražošana, 60 darba vietas
«MAMAS D» / «Daugavpils Alus D» - alus ražošana, 35 
darba vietas 
«ArtHouse» - kancelejas piederumu tirdzniecība, 10 darba 
vietas



Daugavpils pašvaldības atbalsts

25%  atlaide NĪ nodoklim par  5 darba vietu izveidi

50% NĪ atlaide par 50 darbā vietām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

«Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca»



Daugavpils pašvaldības atbalsts

Līdz 70% līdzfinansējums pieslēgumam

centrālajai ūdensvada un kanalizācijas

sistēmai

SIA «WELD» – metālizstrādājumu ražošana, 150 darba vietas (plānā 350)

Plānota uzņēmējdarbības paplašināšana pēc 
ražotnes pārcelšanas rekonstruētajā ēkā un 
infrastruktūras rekonstrukcijas



Pašvaldības grantu programma jauniem uzņēmumiem «IMPULSS»

Kopš 2014.gada:

191 pieteikums ar jaunām biznesa idejām
8+ atbalstītās nozares
57 atbalstīti projekti 
110 jaunas darba vietas

Grantu gada budžets 60 000 EUR 
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Uzņēmumu 
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Tehnoloģiskie
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Skaistumkopšana

Pārējie

ATBALSTĪTIE UZŅĒMUMI 
PA NOZARĒM

Līdzfinansējums: 

Līdz 75% no kpējām atbalstamajām izmaksām 

Maksimālā granta summa 7 000 EUR 



Grantu programmas «IMPULSS» dalībnieki

SIA «SMD Baltic» - elektroniskas plates

2018 dibināšanas gads
82 darba vietas
Realizācijas apjoms 2019 - 8,7 Mil. EUR

Infrasarkanā elektronikas metināšanas iekārta



Grantu programmas «IMPULSS» dalībnieki

SIA «MAYBUG»
2019 – dibināšanas gads
8 darba vietas

Bērnu izklaides centrs



5 Starptautiskie Austrumbaltijas biznesa forumi 
Daugavpils pašvaldība rīko starptautiskos biznesa forumus kopš 2011. gada

Forumu mērķis - piesaistīt pilsētai investīcijas, parādīt Daugavpils pilsētas un investīciju ieguldīšanas iespējas, 

mūsu uzņēmēju pieredzi, rīkot biznesa kontaktu biržas, B2B pārrunas ar LIAA pārstāvniecībām, organizēt 

vērtīgas interesantas lekcijas par aktuālām tēmām biznesa vidē.


