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Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas 
dinamika Daugavpilī

Jauni uzņēmumi Likvidēti uzņēmumi

Aizvadītajā gadā Latvijā sarucis gan jaunreģistrēto, gan arī likvidēto uzņēmumu skaits, liecina Lursoft apkopotie
dati.

Lursoft pētījuma dati atklāj, ka 2022.gadā Latvijā reģistrēti 8826 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 10959 uzņēmumi.
Analizējot datus ilgākā laika periodā, redzams, ka 2022. gadā reģistrēts zemākais jauno uzņēmumu skaits kopš 2004.
gada. Jānorāda, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē Latvijā samazinājās jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte, kā
rezultātā 2020. gadā bija par 14,4% jaunu uzņēmumu mazāk nekā gadu iepriekš. 2021. gadā jauno uzņēmumu skaits
piesardzīgi auga, taču 2022. gads atkal nesis kritumu.

Šāda tendence atspoguļojas arī Daugavpils jaunreģistrēto un
likvidēto uzņēmumu dinamikā, apliecina Lursoft pētījums. Dati
rāda, ka 2020. gadā jauno uzņēmumu skaits Daugavpilī
samazinājās, sarūkot līdz 216 jauniem uzņēmumiem gada
laikā, kas bija zemākais rādītājs pilsētā kopš 2002.gada. Jau
2021. gadā Daugavpilī reģistrēts par 5 jauniem uzņēmumiem
vairāk, taču pērn piedzīvots atkal jauns samazinājums. Lursoft
pētījums parāda, ka pagājušajā gadā Daugavpilī reģistrēti 208
jauni uzņēmumi. Vēl mazāk to bijis vien jau iepriekšminētajā
2002., kā arī 2001. gadā.
Pagājušajā gadā Daugavpilī, tāpat kā valstī kopumā, sarucis ne
tikai jaunreģistrēto, bet arī likvidēto uzņēmumu skaits. Lursoft
apkopotie statistikas dati rāda, ka pērn Daugavpilī likvidēti 275
uzņēmumi.



Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Daugavpilī reģistrēti 2636 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 2883. Tas nozīmē, ka
laika periodā kopš 2013. gada faktiskais uzņēmumu skaits Daugavpilī samazinājies par 247. Patlaban Daugavpilī
reģistrēti 3819 uzņēmumi, no tiem 77,48% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 14,90% - individuālie
komersanti.

Analizējot datus par nozarēm, kurās reģistrēts lielākais uzņēmumu skaits Daugavpilī, priekšplānā izvirzījusies
mazumtirdzniecība, kā arī kravu pārvadājumi pa autoceļiem. Daugavpilī reģistrēts arī ievērojams skaits
būvniecības, nekustamo īpašumu un taksometru pakalpojumu uzņēmumu.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Daugavpilī 2021.gadā:

Mazumtirdzniecība

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Taksometru pakalpojumi

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība



Vadoties pēc nozaru kopējā apgrozījuma, līderpozīcijā gan izvirzījusies cita sfēra. Lursoft pētījuma dati parāda, ka
17,16% no Daugavpils uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2021. gadā nodrošināja viena nozare – degvielas, cietā, šķidrā
un gāzveida kurināmā un līdzvērtīgu produktu vairumtirdzniecība. Pilsētā reģistrēti četri šīs nozares pārstāvji ar
apgrozījumu, kas 2021. gadā pārsniedza 10 milj. EUR. Līderi starp tiem ir SIA “Intergaz Trade” un SIA “Euro Energo
Company”.
Otra lielākā nozare aizpagājušajā gadā Daugavpilī bijusi slimnīcu darbības, kas pateicoties pilsētas lielākajam
uzņēmumam pēc apgrozījuma 2021. gadā – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Starp nozarēm ar lielāko apgrozījumu 2021. gadā Daugavpilī ierindojusies arī dzelzceļa lokomotīvju un ritošā
sastāva ražošana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.

Lielākās uzņēmējdarbības nozares Daugavpilī pēc kopējā apgrozījuma 2021.gadā:

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība: 
126,44 milj. EUR

Slimnīcu darbība: 74,57 milj. EUR

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana: 57,23 milj. EUR

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem: 45,62 milj. EUR

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība: 42,35 milj. EUR



Lursoft izpētījis, ka ārvalstu tiešās investīcijas Daugavpilī ieguldītas 377 uzņēmumu pamatkapitālos. Ārvalstu investoru
kopējais ieguldījums pilsētā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos veido 34,8 milj. EUR, kas to pēc uzkrāto ārvalstu
ieguldījuma pamatkapitālos starp visām Latvijas pašvaldībām ierindo 16.vietā, blakus Valmieras un Talsu novadiem.
Lielākie ieguldījumi Daugavpils uzņēmumu pamatkapitālos reģistrēti no Igaunijas (17 milj. EUR), savukārt kopumā
pilsētas uzņēmumu pamatkapitālos savus līdzekļus ieguldījušas personas no kopskaitā 33 valstīm. Apgrozījuma ziņā
lielākie ārvalstu kapitāla uzņēmumi Daugavpilī 2021. gadā bijuši abi jau iepriekšminētie degvielas, cietā, šķidrā un
gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirgotāji SIA “Intergaz Trade” un SIA “Euro Energo Company”.

Apgrozījums audzis
Pēc tam, kad 2020. gadā samazinājās gan Daugavpilī reģistrēto
uzņēmumu kopējais, gan arī vidējais apgrozījums uz vienu
uzņēmumu, aizpērn abi rādītāji atkal palielinājušies. Pilsētā
reģistrētie uzņēmumi 2021. gadā kopā apgrozījuši 991,52 milj. EUR,
kas ir par 24,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Vidējais rādītājs šajā
periodā audzis lēnāk, palielinoties par 4,67% un sasniedzot 23,93
tūkst. EUR uz vienu uzņēmumu. Lai gan vidējā apgrozījuma rādītājs
uz vienu uzņēmumu vēl nav sasniedzis pirmspandēmijas rezultātu,
kopējais rezultāts, pateicoties vairāku uzņēmumu īpaši straujai
izaugsmei, sasniedzis jaunu rekordu. No visiem Daugavpilī
reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši pārskatus par
2021.gadu un aizpērn guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības,
60,85% aizpagājušajā gadā strādājuši ar apgrozījuma pieaugumu.
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Līdz ar apgrozījuma kāpumu, apsteidzot iepriekšējos līderos AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”
un AS “Latvijas maiznieks”, 2021. gadā par Daugavpils lielāko uzņēmumu pēc apgrozījuma kļuvusi SIA
“Daugavpils reģionālā slimnīca”. Lursoft dati rāda, ka slimnīcas apgrozījums, salīdzinot ar 2020. gadu, audzis
par 49,3%, sasniedzot 53,77 milj. EUR. Balstoties uz Lursoft Multi atskaites datiem, tas ir slimnīcas augstākais
apgrozījuma rezultāts visā tās darbības laikā.
2021. gads SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pagāja Covid-19 pandēmijas zīmē, kā arī, neskatoties uz tās
radītajiem šķēršļiem, tika strādāts pie slimnīcas iekšējo procesu un algoritmu attīstības, apjomīgām
reorganizācijām un pārprofilēšanām, kā arī veicot ieguldījumus sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un
jaunu speciālistu piesaistē.
Īpaši strauju apgrozījuma pieaugumu uzrādījis 2018.gadā reģistrētais SIA “Intergaz Trade”, kas vēl 2020. gadā
apgrozīja 5,48 milj. EUR, bet 2021. gadā jau 44,45 milj. EUR. Vienlaikus redzams, ka pagājušajā gadā uzņēmums
nav turpinājis apgrozījuma kāpumu, rādītājam 2022. gadā sarūkot līdz 13,07 milj. EUR. Sašķidrinātās naftas gāzes
un propilēna vairumtirgotājs SIA “Intergaz Trade” jaunākajā iesniegtajā gada pārskatā norāda, ka tas neatlaidīgi
strādā pie jaunu iespēju izpētes projektiem starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, kā arī meklē jaunus
sadarbības partnerus un noieta tirgus. 2023. gadā uzņēmums plāno saglabāt esošo pārdošanas apjomu.
Lursoft apkopotie dati, ka apgrozījuma pieaugums 2021. gadā bijis teju visiem TOP 5 līderu sarakstā esošajiem
uzņēmumiem. Izņēmums nav arī degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā vairumtirgotājs SIA “Euro Energo
Company”, kam izdevies 2021. gadā kāpināt apgrozījumu līdz 44,31 milj. EUR, kas, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir
pieaugums par 77,83%. Tas ir augstākais rezultāts laika periodā kopš 2014. gada, liecina Lursoft pētījuma dati.



Vienīgais uzņēmums starp TOP 5 līderiem, kura apgrozījums samazinājies, ir AS
“Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”. 2021. gadā AS “Daugavpils
Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” apgrozīja 44,02 milj. EUR, kas ir par 5,85% mazāk
nekā gadu iepriekš. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmuma darbību
2021. gadā ietekmēja Covid-19 pandēmija. Tās rezultātā daļēji nebija iespējams
izpildīt savas līgumsaistības, bija kavējumi izejvielu un piegāžu ķēdēs, sekoja arī
straujš energoresursu un materiālu cenu pieaugums. AS “Daugavpils Lokomotīvju
Remonta Rūpnīca” norāda, ka 2022. gadā, savukārt, Krievijas uzsāktais karš smagi
skāris vienu no uzņēmuma lielākajiem sadarbības partneriem – Ukrainas metalurģijas
koncernu AS “Metinvest”. Uzņēmuma debitoru parādi un ieguldījumi nepabeigtajos
projektos attiecībā uz šo klientu 2021. gada beigās veidoja 4,2 milj. EUR. Uzņēmums
arī norādījis, ka sankciju un politiskās situācijas dēļ tas nevar turpināt sniegt
pakalpojumus lielākajai daļai no Krievijas valstij un tās privātajiem klientiem
piederošajiem uzņēmumiem, kā arī ir apgrūtināta materiālu un rezerves daļu
pieejamība un loģistika, kā arī būtiski augušas to cenas.
AS “Latvijas Maiznieks” 2021. gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 40,73 milj. EUR, kas ir
par 10,17% vairāk nekā gadu iepriekš. Neskatoties uz apgrozījuma kāpumu, maizes
ražotāja peļņa pēc nodokļiem samazinājusies no 2,06 milj. EUR 2020. gadā līdz 1,47
milj. EUR aizpērn. Uzņēmumā nepārtraukti tiek veikti pētījumi ražošanas
tehnoloģijas uzlabošanai un jaunu produktu izstrādē. Jānorāda, ka AS “Latvijas
Maiznieks” produktu klāstā 2021. gadā ietilpa septiņi produkti ar “Zaļās karotītes”
sertifikātu, bet sešiem produktiem piešķirta “Bordo karotīte”.

Daugavpils lielākie uzņēmumi 
pēc apgrozījuma 2021.gadā:

1. SIA “ Daugavpils reģionālā 
slimnīca”: 53,77 milj. EUR

2. SIA “Intergaz Trade”: 44,45 milj. 
EUR

3. SIA “Euro Energo Company”: 
44,31 milj. EUR

4. AS “Daugavpils Lokomotīvju 
Remonta Rūpnīca”: 44,02 milj. 
EUR

5. AS “Latvijas Maiznieks”: 40,73 
milj. EUR



Peļņai pozitīva tendence

Pēc tam, kad Covid-19 pandēmijas ietekmē 2020. gadā Daugavpilī samazinājās gan vidējā peļņa uz vienu
uzņēmumu, gan arī pilsētā reģistrēto uzņēmumu kopējais peļņas rādītājs, 2021. gads nesis abu rādītāju
pieaugumu. Dati rāda, ka 2021.gadā Daugavpilī reģistrētie uzņēmumi pēc nodokļu nomaksas kopā
nopelnīja 71,53 milj. EUR, savukārt vidējais peļņas rādītājs uz uzņēmumu palielinājās līdz 152 eiro. Pilsētā
reģistrēto uzņēmumu kopējais peļņas rādītājs, salīdzinot ar gadu iepriekš, aizpērn pieaudzis par 91,45%,
liecina Lursoft apkopotie dati. Jānorāda, ka peļņas rādītājs 2021. gadā no visiem uzņēmumiem, kuri
iesnieguši pārskatus par 2021.gadu un guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, uzlabojies 57%.
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Ar peļņu, kas pārsniedz 1 milj. EUR 2021. gadā Daugavpilī
strādājuši 15 uzņēmumi. Jānorāda, ka gadu iepriekš tādi
bija vien 5 uzņēmumi. Vienlaikus pilsētā bijuši arī divi
uzņēmumi, kuru zaudējumu apmērs 2021. gadā
pārsniedza 1 milj. EUR.
Lielākais zaudējumu apmērs pilsētā 2021. gadā bijis
pašvaldības AS “Daugavpils siltumtīkli”, kas gadu
noslēdza ar 2,08 milj. EUR lieliem zaudējumiem.



Lielākais pelnītājs Daugavpilī 2021. gadā bijis nekustamo īpašumu nozarē strādājošais SIA “Sofian
Holding”, kas pēc nodokļu nomaksas guva 10,02 milj. EUR lielu peļņu. Uzņēmums ir reģistrēts 2020.
gadā. SIA “Sofian Holding” reģistrēta viena struktūrvienība – Rīgas ielā 20, Daugavpilī.
Otrs lielākais pelnītājs Daugavpilī 2021. gadā bijis SIA “Pulsar Optics”, kas reģistrēts vien 2020. gada
izskaņā. Savā pirmajā saimnieciskās darbības gadā tam izdevies apgrozīt jau 21,52 milj. EUR, pēc
nodokļu nomaksas gūstot 7,24 milj. EUR lielu peļņu. SIA “Pulsar Optics” pārstāv augsto tehnoloģiju
Yukon uzņēmumu grupu Latvijā. Lursoft izziņas informācija rāda, ka uzņēmumam reģistrētas četras
struktūrvienības, tostarp ražotne. SIA “Pulsar Optics” ir Lietuvas kapitāla uzņēmums.
Neskatoties uz apgrozījuma kritumu, AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” 2021. gadā
strādājusi ar peļņas pieaugumu. Lursoft izpētījis, ka rādītājs aizpagājušajā gadā audzis pat par
46,76%, sasniedzot 3,03 milj. EUR.
Pozitīva peļņas dinamika 2021. gadā bijusi arī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”. Slimnīca pēc
tam, kad 2020. gadā strādāja ar 61,07 tūkst. EUR lielajiem zaudējumiem, aizpērn guvusi 2,98 milj.
EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas. Jānorāda, ka pēdējo desmit gadu periodā ar peļņu slimnīca
strādājusi vien 2021. un 2019.gadā.
TOP 5 lielāko pelnītāju sarakstu Daugavpilī 2021. gadā noslēdz tehniskās šķiedras ražotājs SIA “Nexis
Fibers” ar nopelnītiem 1,62 milj. EUR. Gada laikā uzņēmuma peļņa palielinājusies par 52,85%. SIA
“Nexis Fibers” iesniegtajā gada pārskatā lasāms, ka uzņēmums 2021. gadā turpināja pievērst īpašu
uzmanību ražošanas efektivitātei un kvalitātei, kā arī jaunu produktu izstrādei un to piegādei
klientiem. Pārskata gadā uzņēmums uzstādījis un palaidis jaunas mūsdienīgas, energoefektīvas
ražošanas līnijas pirmo kārtu, kas ļāva palielināt kopējo ražošanas jaudu par 10-15% gan
pamatproduktiem, gan arī augstas pievienotās vērtības produktiem. Šis ieguldījums palielinājis SIA
“Nexis Fibers” pakalpojumu piedāvājumu un padarījis uzņēmumu atšķirīgu starp konkurentiem,
tādējādi nostiprinot tā pozīcijas konkurences tirgū. 2021. gadā SIA “Nexis Fibers” saražoja un pārdeva
vairāk nekā 10 tūkst. t tehnisko šķiedru.

Daugavpils lielākie 
uzņēmumi pēc peļņas 
2021.gadā:

1. SIA “Sofian Holding”: 
10,02 milj. EUR

2. SIA “Pulsar Optics”: 7,24 
milj. EUR

3. AS “Daugavpils 
Lokomotīvju Remonta 
Rūpnīca”: 3,03 milj. EUR

4. SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca”: 2,98 milj. EUR

5. SIA “Nexis Fibers”: 1,62 
milj. EUR



Vidējais nodarbināto skaits nemainīgs

Pēc tam, kad 2020. gadā kopējā darbinieku, kas
nodarbināts Daugavpilī reģistrētajos uzņēmumos,
skaita pieaugums bijis lēnāks, Lursoft dati rāda, ka
2021. gadā atkal reģistrēts straujāks pieaugums.
Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta
publiskotajiem datiem par darbinieku skaitu
uzņēmumos, redzams, ka 2021. gadā Daugavpilī
reģistrētajos uzņēmumos strādāja 19,95 tūkstoši
darbinieku. Gada laikā to skaits palielinājies par
2,4% jeb 468 strādājošajiem. Tikmēr vidējais
nodarbināto skaits, neskatoties uz kopējā rādītāja
pieaugumu, saglabājies nemainīgs, kas nozīmē, ka
arī 2021. gadā katrā Daugavpils uzņēmumā bija
nodarbināti vidēji 2 darbinieki. Šāds darbinieku
vidējais rādītājs nemainīgi saglabājies arī citās
pašvaldībās un Latvijā kopumā.
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Lielākā darba devēja pilsētā arī aizpagājušajā gadā bijusi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”,
kas ir vienīgais uzņēmums Daugavpilī ar darbinieku skaitu, kas pārsniedz 1000. VID publiskotie
dati liecina, ka darbinieku skaits slimnīcā pēdējos gados pakāpeniski audzis.
Arī otrs lielākais darba devējs Daugavpilī pārstāv medicīnas sektoru. Tā ir VSIA “Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca”, kurā 2021. gadā strādāja 982 darbinieki. Iesniegtajā vadības
ziņojumā VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” norādījusi, ka, lai nodrošinātu
kvalitatīvu pacientu ārstēšanu un aprūpi darbinieku atvaļinājumu periodos, kā arī pēc iespējas
mazinātu potenciālo kļūdu risku darbinieku pārslodzes dēļ, viens no slimnīcas nefinanšu
mērķiem turpmākajos gados ir mazināt vienas ārstniecības personas nostrādāto virsstundu
skaitu mēnesī. Lai sasniegtu šo mērķi, esot jārada iespējas nodrošināt ārstniecības personām
konkurētspējīgu atalgojumu un jāaizpilda vakantās amata vietas. Jānorāda, ka darbinieku
skaitam VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir tendence pakāpeniski palielināties,
rāda Lursoft apkopotie dati.
Trešais lielākais darba devējs Daugavpilī 2021. gadā bijis izolēto vadu un kabeļu savienojumu
ražotājs SIA “AXON CABLE”, kas ar darba vietām nodrošināja 666 darbiniekus. Lursoft dati
rāda, ka uzņēmuma apgrozījums 2021. gadā auga līdz 31,09 milj. EUR, savukārt gadu tas
noslēdza ar 1,18 milj. EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas.
2021. gadā SIA “AXON CABLE” sērijveida ražošanas fāzē sāka vairākus jaunus produktus.
“Pateicoties tam, ka uzņēmuma aktivitātes līmenis pieauga. Vienlaikus, dažos tirgus segmentos
tas joprojām bija zemākā līmenī nekā iepriekšējos periodos,” norādījis SIA “AXON CABLE” savā
iesniegtajā vadības ziņojumā.
TOP 5 lielāko darba devēju sarakstu noslēdz divi Daugavpils pašvaldībai piederoši uzņēmumi –
AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums”. Abos uzņēmumos darbinieku skaits bijis praktiski nemainīgs. Jānorāda, ka
kopumā Daugavpilī 2021.gadā reģistrēti 29 uzņēmumi, kuros darbinieku skaits pārsniedz 100
strādājošos, gadu iepriekš šādu uzņēmumu bija par vienu mazāk.

Daugavpils lielākie darba devēji 
pēc vidējā darbinieku skaita 
2021.gadā:

1. SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca”: 1648 darbinieki

2. VSIA “Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca”: 982 
darbinieki

3. SIA “AXON CABLE”: 666 
darbinieki

4. AS “Daugavpils satiksme”: 558 
darbinieki

5. SIA “Daugavpils dzīvokļu un 
komunālās saimniecības 
uzņēmums”: 455 darbinieki



Samaksāto nodokļu apjoms audzis

2021. gadā palielinājusies nodokļu summa, kuru Latvijā
reģistrētie uzņēmumi iemaksājuši valsts kopbudžetā. Lursoft
apkopotā VID informācija rāda, ka 2021.gadā uzņēmumi
nodokļu maksājumos samaksājuši 8,27 miljardus eiro, tostarp
1,43 miljardus eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī un 2,80
miljardus eiro valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās
iemaksās.
Pērn augusi arī nodokļu summa, kuru valsts kopbudžetā
iemaksājuši Daugavpilī reģistrētie uzņēmumi. Ja 2020.gadā
tie bija 103,09 milj. EUR, tad aizpērn – 115,84 milj. EUR.
Jānorāda, ka pagājušajā gadā pilsētā reģistrēts 21
uzņēmums, kas nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā
samaksājis vairāk nekā 1 milj. EUR.
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Starp Daugavpilī reģistrētajiem uzņēmumiem līdere nodokļu iemaksu jomā 2021.
gadā bijusi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”. Lursoft apkopotie dati atklāj, ka
VID administrētajos nodokļos slimnīca 2021. gadā samaksājusi par 42,10% vairāk
nekā gadu iepriekš. VID publiskotā informācija liecina, ka slimnīca aizpagājušajā gadā
nodokļos samaksājusi 15,24 milj. EUR, no tiem 9,9 milj. EUR veidoja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 5 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Otrs lielākais nodokļu maksātājs starp pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem 2021. gadā
bijusi degvielas mazumtirgotāja SIA “INGRID A”, kas nodokļu maksājumos valsts
kopbudžetā samaksājusi 7,61 milj. EUR. Jānorāda, ka 2021. gadā uzņēmuma
apgrozījums auga līdz 17,18 milj. EUR, bet peļņa pēc nodokļu nomaksas veidoja
367,27 tūkst. EUR. 2021. gadā SIA “INGRID A” divas reizes saņēmusi grantus
apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem Daugavpilī ierindojas arī VSIA “Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca”, kas 2021. gadā VID administrētajos nodokļos
samaksājusi 7,04 milj. EUR. Lursoft aprēķini liecina, ka slimnīcas nodokļu iemaksu
apmērs gada laikā pieaudzis par 67,88%. Lielāko daļu no VSIA “Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca” nodokļu iemaksām 2021. gadā veidoja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (4,7 milj. EUR).
Salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, kas ierindojušies starp TOP 5 lielākajiem nodokļu
maksātājiem Daugavpilī, AS “Latvijas Maiznieks” nodokļu iemaksu apmērs 2021.
gadā saglabājies praktiski nemainīgs (4,71 milj. EUR), savukārt SIA “INTERGAZ”
gadījumā tas, salīdzinot ar 2020.gadu, audzis par 15,37%.

Daugavpils lielākie nodokļu 
maksātāji pēc 2021.gada 
samaksātās kopējās nodokļu 
summas valsts kopbudžetā:

1. SIA “Daugavpils reģionālā 
slimnīca”: 15,24 milj. EUR

2. SIA “INGRID A”: 7,61 milj. 
EUR

3. VSIA “Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca”: 
7,04 milj. EUR

4. AS “Latvijas Maiznieks”: 4,71 
milj. EUR

SIA “INTERGAZ”: 3,55 milj. EUR



Attīstības departaments
info@daugavpils.lv

attistiba@daugavpils.lv

https://blog.lursoft.lv/2023/01/10/tikai-10-pasvaldibas-pern-audzis-kopejais-uznemumu-skaits/

https://blog.lursoft.lv/2023/01/13/apkopoti-dati-par-arvalstu-ieguldijumiem-pasvaldibas-2022-gada/

Noderīgā informācija:

https://blog.lursoft.lv/2023/01/10/tikai-10-pasvaldibas-pern-audzis-kopejais-uznemumu-skaits/
https://blog.lursoft.lv/2023/01/13/apkopoti-dati-par-arvalstu-ieguldijumiem-pasvaldibas-2022-gada/

