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https://www.daugavpils.l

v/pilseta/pilsetas-

attistiba/uznemejdarbiba

-daugavpili

Attīstības finanšu 
institūcija

Daugavpils biznesa inkubators 
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra - LIAA 

Latgales 

uzņēmējdarbības centrs

Latgales speciālā ekonomiskā zona Nodarbinātības valsts 
aģentūra

Daugavpils valstspilsētas 
pašvaldība

https://lpr.gov.lv/lv/luchttps://www.liaa.gov.lv/lv

/biznesa-

inkubatori/daugavpils

https://www.altum.lv/

https://lpr.gov.lv/lv/lsez/

https://www.nva.gov.lv/lv

/darba-devejiem

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili
https://lpr.gov.lv/lv/luc
https://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/daugavpils
https://www.altum.lv/
https://lpr.gov.lv/lv/lsez/
https://www.nva.gov.lv/lv/darba-devejiem


UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA INSTRUMENTI

Rūpniecisko 

zonu 

infrastruktūra
Mārketinga 

atbalsts: 

izstādes, forumi, 

e-katalogi

Nodokļu 

atvieglojumi

Latgales 

speciālā 

ekonomiskā 

zona

Grantu 

programma 

«Impulss»

Biznesa

inkubators

UZŅĒMĒJS
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NVA piedāvātie 

pakalpojumi 

darba devējiem



Latgales speciālā 

ekonomiskā zona: 

80% atlaide uzņēmuma 
ienākuma nodoklim, ja 

uzņēmums izvēlas 
uzņēmuma peļņu 
sadalīt dividendēs

līdz 100% atlaide 
nekustamā īpašuma 

nodoklim

Pašvaldības grantu

programma
«IMPULSS»: 

Minimālais granta 
apmērs ir 5 000 EUR,
maksimālais - 10 000 

EUR

Granta intensitāte ir 
līdz 75% no 

atbalstāmajām 
izmaksām

Pašvaldības 

līdzfinansējums:

Līdz 70% no izmaksām 
pieslēgšanai 

centralizētajai 
ūdensapgādes vai 

kanalizācijas sistēmai

Nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi: 

25 % par strādājošo skaita 
palielināšanu virs 5 

cilvēkiem iepriekšējā 
pārskata gadā;

50% - ja strādājošo 
invalīdu skaits, kas 

strādāja uzņēmumā pilnu 
pārskata gadu, ir vismaz 

50% no kopējā darbinieku 
skaita 

Revitalizētas

rūpnieciskās teritorijas:

35 miljoni eiro
publisko investīciju

Ar ES fondu atbalstu 
realizēti ražošanas 

teritoriju infrastruktūras 
atjaunošanas darbu 
projekti, lai uzlabotu 

rūpniecisko zonu teritoriju 
infrastruktūru pilsētā

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS
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DAUGAVPILS PILSĒTAS RŪPNIECISKĀS ZONAS

Cietokšņa 
noliktavas 

zona

Čerepovas
rūpnieciskā 

zona

Gajoka
rūpnieciskā 

zona

Križu
rūpnieciskā 

zona

Ziemeļu 

rūpnieciskā 

zona
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INDUSTRIĀLO ZONU ATTĪSTĪBAS PROJEKTI

6https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/industriala-infrastrukturas/

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/industriala-infrastrukturas/
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Publiskās infrastruktūras 

sakārtošana un 

inženierkomunikāciju ierīkošana 

(elektroapgādes tīklu pārbūve, 

apgaismojuma ierīkošana, lietus 

ūdens kanalizācijas pārbūve u.c.)

ZIEMEĻU RŪPNIECISKĀ 

ZONA 

CIETOKŠŅA NOLIKTAVU 

RŪPNIECISKĀ ZONA 

Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas 

līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas 

rūpnieciskās zonas pārbūvi, 

Daugavpilī, t.sk. 

inženierkomunikāciju ierīkošana. Bruģu ielas pārbūve posmā no 

18.Novembra ielas līdz 

Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas 

pārbūve posmā no Vidus ielas līdz 

Bruģa ielai Gajoka rūpnieciskajā 

zonā, Daugavpilī.

GAJOKA 
RŪPNIECISKĀ ZONA

https://ww.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-

daugavpili/investoriem

BRĪVĀS RAŽOŠANAS PLATĪBAS UN ĒKAS 
INDUSTRIĀLAJĀS ZONAS:

https://ww.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/investoriem
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Teritorijas labiekārtošanas 

darbi (teritorijas attīrīšana no 

būvgružiem);

- ceļu tīkla un inženiertīklu 

(infrastruktūras) izbūve.

KRIŽU RŪPNIECISKĀ 

ZONA 

ČEREPOVAS 

RŪPNIECISKĀ ZONA 

Rūpniecības ielas pārbūve ar 

nepieciešamajiem inženiertīkliem; Dunduru 

ielas pārbūve ar diviem pievedceļiem ar 

nepieciešamajiem inženiertīkliem; A.Pumpura

ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz 

Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā 

no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu 

ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz 

Jelgavas ielai, Daugavpilī ar 

nepieciešamajiem inženiertīkliem un 

autostāvvietas izbūve.https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-

daugavpili/investoriem

BRĪVĀS RAŽOŠANAS PLATĪBAS UN ĒKAS 
INDUSTRIĀLAJĀS ZONAS:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/investoriem


GRANTU PROGRAMMA «IMPULSS» 
biznesa uzsākšanai un attīstībai
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Iesniegto projektu skaits Atbalstīto projektu skaits

EUR

Granta apmērs gadā 60 000 EUR
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KOPŠ 2014.GADA IESNIEGTAS
BIZNESA IDEJAS

251

GRANTU PROGRAMMĀ
ATBALSTĪTI PROJEKTI

85

LĪDZFINANSĒJUMS 

līdz 75% no atbalstāmajām izmaksām
Maksimālā granta summa 10 000 EUR

25%

2%

12%

8%
9%

9%
1%

6%

4%

5%

1% 6%

12%

Atbalstītas nozares Atpūtas un izklaides pakalpojumi

Reklāma un poligrāfija

Tīrīšana un uzkopšana

Kokapstrāde

Medicīna un veselība

Pārtikas produkti un ēdināšanas

pakalpojumi
Metālapstrāde

Apģerbu ražošana, šūšana

Skaistumkopšana

Elektronika

Tehniskā pārbaude

Ražošana (ģipškartons, ādas un

papīra izstr.)
Pārējie

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-

attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/grantu-programma-impulss/

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/grantu-programma-impulss/


IMPULSS 2022

SIA «Energy4u»
Konditorejas un kafijas kiosku 

tīkla attīstība

SIA «J.Germanovičas

fizioprakse»
Pilates tehnoloģiju 

ieviešana medicīnas un 

sporta rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstībai 

Daugavpilī

SIA «Eco Tekstils» 
Mājas tekstils un 

apģērbs no videi 

draudzīgiem 

materiāliem

SIA «Black Stork Carpentry»
Ekskluzīvu masīvkoka mēbeļu 

ražošana

SIA «TERMOGRAFF»
Aero termogrāfijas

siltuma zudumu 

monitoringa 

pakalpojumu 

attīstība
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IMPULSS 2021

SIA «OCULT» 
OCULT - Modern and 

Functional Leather 

Goods 

SIA "Mister Ejs"
Spēļu un rotaļlietu 

ražošana

SIA «JonaM»
Izklaides vieta 

„Spoguļu labirints”

IK «Magic Steam»
Apavu, somu, sporta 

tērpu ķīmiskās tīrīšanas 

studijas izveide 

Daugavpilī
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IMPULSS 2020

SIA «SWEECO"
Šokolādes un EKO 

produkti

SIA «EXOY» 
Apgaismes ierīču 

ražošana

SIA «Mobile Optic»
Brilles neizejot no 

mājām

SIA «ArtHub»
Tūristiskais automobilis
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NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA 
DEVĒJIEM

Brīvo darba vietu reģistrēšana
un darbinieku atlase

 Darba devējs var reģistrēt brīvo darba
vietu elektroniski NVA CV un vakanču
portālā vai arī NVA filiālē

 Pēc darba devēja pieprasījuma NVA
darbinieki organizē pretendentu atlasi no
bezdarbnieku un darba meklētāju vidus,
rīko darba devēja un pretendentu tikšanos
klātienē vai attālināti Zoom platformā

 Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls EURES
publicē vakanci, kas pieejama darba
meklētājiem Eiropas Savienības (ES),
Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs un
Šveicē un piedāvā EURES konsultanta
palīdzību darbinieku piesaistei no citām ES
un EEZ valstīm

Aktīvie nodarbinātības pasākumi

 Algu subsīdiju atbalsta pasākums

 Apmācība pie darba devēja

 Subsidētās darba vietas (pasākumi noteiktām
personu grupām), t.sk, bezdarbniekiem ar
invaliditāti

 Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātība uz
nenoteiktu laiku

 Skolēnu vasaras nodarbinātība

 Atbalsts reģionālajai mobilitātei darba
devējam
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https://www.nva.gov.lv/lv

https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu

https://www.nva.gov.lv/lv/eures

https://www.nva.gov.lv/lv
https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu
https://www.nva.gov.lv/lv/eures


LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ  ZONA
Atšķirībā no citām Latvijas 

speciālām ekonomiskām zonām, 

Latgales plānošanas reģiona 

ietilpstošajās pašvaldībās nav 

noteikta katras maksimālā 

teritorijas atrašanās vieta un 

platība, kurai var tikt piešķirts SEZ 

statuss. Lai teritoriju platību 

noteikšanas process būtu elastīgs 

un spētu pielāgoties 

uzņēmējdarbības vides 

pieprasījumam, Latgales SEZ 

iekļaujamās teritorijas var atrasties 

faktiski jebkurā Latgales vietā 

atbilstoši uzņēmuma ieskatiem un 

vajadzībām. Uzņēmumiem, kuri 

darbojas Latgales SEZ teritorijās, ir 

iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu 

atvieglojumiem.

Daugavpils pilsētas uzņēmumi, kas darbojas LSEZ teritorijās. 

SIA «METMATUS»

SIA «Landors L»
SIA «ST Parks»

SIA «Arnika K»

14https://lpr.gov.lv/lv/lsez/

https://lpr.gov.lv/lv/lsez/


VĪZIJA 2030:

DAUGAVPILS PILSĒTA -

AUSTRUMBALTIJAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZĪTĀJSPĒKS
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Attīstības departaments
info@daugavpils.lv

attistiba@daugavpils.lv


