
2011.gada Daugavpils novada īstermiņa definēto mērķu izpilde 

uzņēmējdarbības veicināšanas jomā 
 

 Pārskata periodā Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas 

nodaļa, sadarbībā ar pagastu pārvalžu lauku attīstības konsultantiem, vāca, apkopoja 

un analizēja datus par komersantu un saimnieciskās darbības veicēju skaitu, un to 

pamatdarbības rādītājiem, realizētajiem attīstības projektiem, par esošajām un 

plānotajām darba vietām.  

 Daugavpils novada uzņēmumi pēc komercdarbības  veida uz 2012.gada 

1.janvāri 

 
Pagasts 

 

SIA LPKS 

A/S 

Zem/S IK Kopā  P/S Kopā 

ar P/S 

Nodarbināto 

skaists 

1.Ambeļu 0  7 1 8 2 10 10 

2.Bikernieki 0  8  8 17 25 25 

3.Demene 6  15 4 25  4 29 86 

4.Dubna 1  13  14 15 29 52 

5.Kalkūnes 10    4  14   1 15 339 

6.Kalupe 0  11  11 10 21  32 

7.Laucese 5    9  14   4 18 61 

8.Līksna 5  29  34 11 45 135 

9.Malinova 11 1(l/s 

koop). 

15 3 30    - 30 72 

10.Medumi  3  15  18 - 18 23 

11.Naujene 27 1 11 1 40 2 42 552 

12.Nīcgale  4  13 1 18  5 23 63 

13.Saliena 1  2   3  8 11 33 

14.Skrudaliena 2  6 1 9 5 14 27 

15.Svente 3  14 1 18 13 31 60 

16.Tabore 5    5 1 11  6 17 89 

17.Vabole 0  14 1 15  4 19 26 

18.Vecsaliena 2   8 1 11  5 16 80 

19.Višķi 13  1 35 7 56 14 70 219 

Kopa: 98 3 234 22 357 126 483 1984 

 

Daugavpils novadā  faktiski ražo un realizē  produkciju, un sniedz  dažāda 

veida pakalpojumus 357 uzņēmumi un 126 piemājas saimniecības. (Avots:  pagastu 

lauku attīstību speciālistu  dati pēc uzņēmumu aptaujas). Analizējot  Daugavpils 

novada  uzņēmumus  pēc komercdarbības veidiem,  redzams, ka lielākais īpatsvars ir 

zemnieku saimniecībām -  234 (66%). Būtisku  ieguldījumu ekonomiskajā darbībā 

dod arī 98 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas sastāda (27%) no kopējā 

uzņēmumu skaita. Novada  teritorijā strādā  22 individuālie komersanti,  kas sastāda 

6% , Akciju sabiedrības -2 , lauksaimniecības  pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 

”AGG-M”  -1. 

Kopumā novadā dominēja mikrouzņēmumi, kas veido 94,29% no kopēja 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita. Novadā  ir 20 (4.48 %) mazo  uzņēmumu  un  7 

vidējie uzņēmumi. Tas liecina par to, ka tiek racionāli izmantoti esošie dabas un 

darbaspēka resursi, un orientējas uz nelielām preču un  pakalpojumu tirgus nišām. 

Kopā ir nodarbināti 1984 darbinieki, no tiem visvairāk nodarbināti sabiedrībās ar 

ierobežotu atbildību. Vislielākais skaits darba vietu izveidots SIA”Zilā Lagūna” -142 

(Kalkūnes pagasts) , ‘Lia- D” -81(Naujenes pagasts ) , „ Meliors Krauja” – 

82(Naujenes pagasts ) , A/S „Daugavpils Dzirnavnieks”- 73  (Naujenes pagasts ),  

SIA’Žabo”-63”(Kalkūnes pagasts)., A/S „Latgales Bekons „-52 (Višķu pagasts). No 

50 līdz 30  cilvēkiem  nodarbināti  SIA ”Mežvidi” - 50 (Tabores pagasts), SIA 

„Belwood” - 50, SIA’Kombi-D” -31(Naujenes pagasts), SIA”Trevors” (Kalkūnes 



pagasts), SIA”Dubiki”- 40 (Vecsalienas pagasts). No novadā esošajāmm zemnieku 

saimniecībām  visvairāk darbavietu ir z/s „Ainavas” – 20 (Maļinovas pagasts), z/s” 

Stārki”-10 (Sventes pagasts), z/s „Bar” – 9 (Demenes pagasts). 

 

2.attēls 

 

2011.gadā, analizējot uzņēmējdarbību Daugavpils novada pagastos, var 

secināt, ka visvairāk darbojošos uzņēmumu ir Višķu pagastā – 56, t.sk  35 zemnieku 

saimniecības, Naujenes pagastā -  40, t.sk. 27 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 

Līksnas pagastā -  34, t.sk. 29 zemnieku saimniecības, Maļinova pagastā -  30, t.sk. 15 

zemnieku saimniecības, Demenes pagastā - 25, t.sk. 15 zemnieku saimniecības, 

Nīcgales un Sventes pagastā kopā 18 uzņēmumi, t.sk. 13 un 14  zemnieku 

saimniecības. Vismazāk uzņēmumu ir Ambeļu (8),  Biķernieku (8) , Kalupes (11), 

Salienas (3), Vecsalienas (11) un Skrudalienas (9) pagastā, tomēr  2011.gadā 

Skrudalienas pagastā  ir izveidots jauns uzņēmums SIA”AD boiogāze stacija” ar  9 

darba vietām, un Salienas pagastā SIA ”Daugavas loki” uzsākta biogāzes stacijas 

būvniecība.  

  
2011.gada  pārskats par lauksaimniecības zemju 

izmantošanu  uzņēmējdarbībā Daugavpils novadā 

 

Pagasta pārvaldes 

nosaukums 

Zemes vienību 

skaits 

Zemes kopplatība (ha) 

Ambeļi 

 

10 1489 

Biķernieki 25 1070.64 

Demene 32 3305.28 

Dubna 29 1328.80 

Kalkūne 2 948 

Kalupe 21 1993.49 

Laucese 18 777.16 

Līksna 46 2921.03 

Maļinova 30 1471.90 

Medumi 18 390.45 

Naujene 42 575.50 

Nīcgale 23 2284.37 
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Daugavpils novada uzņēmumu iedalījums atbilstoši 
komercdarbības formām pa pagastiem 2011.g.(%) 

LPKS Biedrība P/S Z/S IK SIA AS



Saliena 11 800 

Skrudaliena 14 1289.40 

Svente 34 1534.08 

Tabore 16 681.18 

Vabole 19 1740.20 

Vecsaliena 16 457.0 

Višķi 63 3716.59 

Kopā 457 26 337.07 

 469 28 774 

 

 Piemājas saimniecību īpatsvars ir liels Biķernieku (17), Dubnas(15), 

Sventes(13), Višķu (14), Salienas(10) , Kalupes(11) pagastā, bet mazākais piemājas 

saimniecību skaits ir Ambeļu pagastā - 0,42%. 

Sabiedrību ar ierobežoto atbildību skaits ir neliels un dažos pagastos to vispār 

nav, piemēram, Vaboles un Biķernieku pagastā, taču Naujenes pagastā to ir 15, kas ir 

3,17%, Višķu pagastā - 13, kas ir 2,75% no kopējām ekonomiski aktīvajām vienībām 

novadā. 

Salīdzinot Daugavpils novada rādītājus (skat.2.att.), ir redzams, ka lielākajā 

pagastu skaitā individuālo komersantu vispār nav, bet Višķu, Nīcgales, Sventes, 

Tabores, Maļinovas, Vaboles, Vecsalienas, Demenes, Skrudalienas un Ambeļu 

pagastā to skaits svārstās robežās no 0,21% līdz 1,48%  no kopējām ekonomiski 

aktīvajām vienībām pagastos. 

Tā kā A/S ir vidēji lielie uzņēmumi, to skaits novadā ir neliels. Tās ir tikai 

Višķu un Naujenes pagastā. Višķu pagastā tā ir A/S „Latgales bekons” un Naujenes 

pagastā tā ir A/S „Daugavpils Dzirnavnieks”. 

Daugavpils novadā ir piedāvāta daudzveidīga lauksaimnieciskā produkcija un 

pakalpojumi (skat.3.att.).  

3.attēls 

 

Avots: veidots pēc Daugavpils novada domes datiem 

Apkopojot informāciju par Daugavpils novadā piedāvātajiem pakalpojumiem 

un saražoto produkciju, īpatsvaru gūst piena ražošana, kas aizņem 1/3 no visas 

saražotās produkcijas, turklāt novadā tiek ražots arī bioloģiskais piens. Vienādu 

procentuālo sadalījumu ieņem graudkopība, gaļas realizācija un lopkopība, kas ir 

16%, 15% un 14% no kopējā piedāvājuma. Pārējās tirgus nišas aizņem tādas nozares 

kā -  dārzkopība, kokapstrāde, biškopība, viesu nami, kafejnīcas/veikali, 

37% 

16% 
15% 

14% 

3% 

3% 

2% 2% 

2% 

2% 
2% 

1% 1% Ražotā produkcija un 
piedāvātie pakalpojumi 

Daugavpils novadā … 
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mazumtirdzniecība un transporta pakalpojumi. Daugavpils  novadā  perspektīvākā  

nozare ir piena ražošana, gaļas liellopu audzēšana un graudkopība, kas veido un 

turpinās veidot lauku  attīstības pamatstruktūru. Novada lielākie piena ražotāji   ir 

zemnieku saimniecības Naujenes pagastā - z/s” Vecpils”, Sventes pagastā -  z/s 

„Stārķi”, Demenes pagastā  – z/s „BAR”. Lielākie  novada  piena nozares noņēmēji  ir  

A/S” Preiļu siers”, „LPKS „Trikāta KS” un Lietuvā - „Rokišķi”,  kuros piena 

pārstrādātāji paši brauc pēc saražotā piena.  Cūkgaļas lielākie ražotāji ir A/S ”Latgales 

bekons”( Višķu pagastā). 

Ekonomiski nozīmīgākā augkopības nozare novadā tomēr ir graudkopība.  

Analizējot  savāktos  datus  par  lauksaimniecībā  izmantojamām zemēm, var secināt, 

ka lielākais īpatsvars ir mazās un naturālās zemnieku saimniecības, kuras apstrādā no 

10 līdz 100 ha lielas zemes platības, graudaugus audzē  savas  saimniecības  

lopbarības vajadzībām, un ar saražotu produkciju (pienu un gaļu) nodrošina savu 

ģimeni un pārdot vietējos tirgus. 

19  saimniecībās tiek apstrādātas no 100 ha līdz 400 ha lielas zemes platības. 

Savukārt 7 saimniecībās - z/s ”Jaundīķi” Nīcgales pagastā, z/s ”Kļavas” Līksnas 

pagastā, z/s ”Liepukalns” Kalupes pagastā, z/s ”Gras” Biķernieku pagastā, z/s 

”Lamari” Nīcgales pagastā, z/s ”Stārķi” Sventes pagastā, z/s, Jaundzintari” Kalkūnes 

pagastā, tiek apsaimniekoti ne  mazāk kā  no 400 līdz 700 ha zemes.    Kopējā 

apstrādājamās zemes plātība novadā sastāda 4051ha. Vislielākā zemnieku saimniecība 

„Ainava”  atrodas Maļinovas pagastā, tiek apstrādāti 1025 ha zemes, saražotā 

produkcija tiek pārdota lielākajiem graudu uzpircējiem Latgales reģionā.  

Vislielākie lauksaimniecības zemes apstrādātāji  dzīvo Višķu (3716), Demenes 

(3305), Līksnas (2921), Nīcgales (2284), Kalupes (1993), Vaboles (1740) pagastā.  

6 novada uzņēmēji  izteica vēlmi  tirgot  savu produkciju  (medus, mājlopu 

gaļu, zivis) Rīgas jaunizveidotajā tirgū. 

2011. gadā, pēc Dienvidlatgales Lauku konsultāciju un izglītības biroja 

datiem, Daugavpils novada uzņēmēji piedalījās šādās projekta programmās -  

„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” tika iesniegti - 35, “Atbalsts daļēji naturālo 

saimniecību pārstrukturēšanai” tika iesniegti  9 projekti , “Lauku saimniecību 

modernizācija” - 34 projekti. 

Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes darbs norit jau otro 

gadu, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un dialogu starp uzņēmējiem 

un pašvaldību, kā arī kopīgu projektu īstenošanu sadarbībā  ar  pašvaldības 

struktūrvienībām.  

Lai sniegtu atbalstu  novada uzņēmumiem un veicinātu darba vietu piegumu,  

Uzņēmēju konsultatīvā padome kopā ar pašvaldības speciālistiem strādāja pie 

Daugavpils novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam „Ekonomika un 

uzņēmējdarbība”. Tika novērtēti iespējamie riski, apzināti mērķi un uzņēmējdarbības 

izaugsmes veicināšanas iespējas novadā, izstrādāts rīcības plāns novada 

uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai,  kas ļautu stiprināt  novada uzņēmumu 

konkurētspēju pašmāju un eksporta tirgos; noteiktas pašvaldības  priekšrocības jaunu  



investīciju  piesaistei; izstrādātas projektu idejas  (jaunas zināšanas, jaunas 

tehnoloģijas, uzņēmumu laba reputācija u.c.). 

 

 2011.gadā  organizētas  trīs  Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes, kurās 

uzņēmēji  tikai iepazīstināti ar jaunāko informāciju par aktuālajām ES struktūrfondu 

un  Daugavpils kredītiestādēm programmām,  par Latgales  lauku  attīstības biroju 

darbību un to pakalpojumiem, par spēka esošo un topošo Daugavpils novada 

teritoriālo plānojumu; tika atbalstītas idejas projektā, kas paredz novada  uzņēmēju 

mājas lapu bezmaksas izveidi savas produkcijas popularizēšanai un  citiem  

uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem.  

2011.gada aprīlī Daugavpils novada dome izsludināja konkursu  „Daugavpils 

novada uzņēmējs 2011”. Konkursa mērķis bija apzināt Daugavpils novada teritorijā 

strādājošos uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas, sekmējot  uzņēmējdarbības vides attīstību 

un nodarbinātību novadā; stimulēt  publisko, privāto un pilsonisko partneru sadarbību, 

un  plašsaziņas līdzekļos popularizēt labas  uzņēmējdarbības prakses piemērus 

novadā. Labākie un veiksmīgākie novada uzņēmēji  tika godināti  sešās nominācijās: 

„Pakalpojums 2011” – SIA ”Lia D” valdes locekle I.Lune (Naujenes pagasts), 

”Ražotājs 2011” – zemnieku saimniecības „Ainavas” īpašnieks V. Ančevskis, 

(Maļinova pagasts), ”Tirgotājs 2011” – SIA ”Dubiki” valdes loceklis J. Dubovskis, 

(Vecsalienas pagasts), ”Amatnieks 2011” - IK V.Grebežs (Višķu pagasts), ”Sociālais 

partneris 2011” zemnieku saimniecības „Lačplēši” īpašniece A. Sitnika (Līksnas 

pagasts), ”Jaunais komersants 2011” - IK ”Saules nami Latvijā” O. Geveilers 

(Sventes pagasts). 

2011. gada vasarā Daugavpils novada dome, sadarbībā ar Daugavpils 

lauksaimniecības biedrību, organizēja  konkursu „Sakoptākais ciems - 2011”, un 

”Lauksaimnieks-2011”, ar mērķi izvērtēt un godināt  novadā esošos  zemniekus un 

piemājas saimniecības, mājražotājus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, ražo 

produkciju, sakopj vidi un veicina netradicionālās lauksaimniecības  attīstību. 

Konkursa komisija, Daugavpils novada domes priekšsēdētājas J.Jalinskas vadībā, 

apmeklēja vairāk kā 50  novada uzņēmējus. Vizītes laikā  uzņēmēji paradīja savu  

ražotni, sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, informēja par projektu ievešanu un 

turpmākās attīstības iecerēm.  

Uzņēmēji izteica priekšlikumus novada teritorijas  sakārtošanai, ceļu un ielu 

infrastruktūras attīstībai, un vienojās, ka šādas uzņēmēju un pašvaldības vadības  

tikšanās konkursa ietvaros dot iespējas veicināt savstarpējo sadarbību, uzņēmējiem 

aktīvi iekļaujoties novada dzīvē. 

Daugavpils novada dienu ietvaros  dažādas aktivitātes nedēļas garumā 

norisinājās visos 19 novada pagastos, līdz ar to  arī  novada iedzīvotāji kā dalībnieki, 

skatītāji un organizatori tika iesaistīti aizraujošās un izzinošās norisēs. Daugavpils 

novada dienas noslēdzās ar  krāšņu rudens gadatirgu. Vairāk kā simts Daugavpils 

novada uzņēmēji un amatnieki piedāvāja pircējiem  laukos ražotus produktus ar zīmi 

„Ražots Daugavpils novadā”. Projekta „Eiropa – pilsoņiem” īstenošanas ietvaros  

savu produkciju demonstrēja  ārvalstu sadarbības partneri no Polijas, Itālijas un 

Lietuvas. 

2011.gadā Daugavpils novada dome organizēja  biznesa ideju konkursu  „Esi 

uzņēmējs”. Konkursa mērķis bija sniegt biznesa ideju autoriem  nepieciešamās 

zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnveidot  biznesa idejas. Konkursā dalību 

ņēma 15 jaunieši. Konkursa  gaitā  tika organizēti apmācību semināri, kā arī 

izbraukuma semināri, kuru  apmeklējuma laikā jaunieši iepazinās ar novada 

uzņēmējiem, viņu darbību un ražotni. 



Novada uzņēmēji meklē arvien jaunas  sevis pilnveidošanas un realizācijas 

iespējas. Kā viena no  iespējām, ko uzņēmēji labprāt izmanto, ir dalība dažādos  

gadatirgos, izstādēs ,konferencēs,  informatīvajos semināros. 2011.gadā Daugavpils 

novadā Eiropas Savienības  programmas „Eiropas pilsoņiem” projekta ietvaros,  

sadarbībā  ar Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi, Kultūras  pārvaldi 

un Daugavpils universitāti, organizēti divi Starptautiskie semināri - „Uzņēmējdarbības 

attīstība un inovatīvu produktu ražošana  lauku teritorijās” un „Kultūras  mantojuma 

potenciāla izmantošana  tūrismā, uzņēmējdarbībā, lauku pašvaldību attīstība un 

sadarbība”,  ar mērķi apmainīties ar Lietuvas, Polijas, Itālijas un Baltkrievijas valstu 

pieredzi uzņēmējdarbības attīstībā, sekmēt gan jaunu, gan uz vietējām tradīcijām 

balstītu produktu ražošanu  lauku teritorijās, veicināt ātrāku zinātnes sasniegumu un 

jaunu tehnoloģiju pārnesi. Divos semināros dalību  ņēma 169  dalībnieki, t.sk. 

Daugavpils novada uzņēmēji, pašvaldības  vadība  un darbinieki, Daugavpils 

universitātes  zinātnieki, viesi. 

Novada esošiem un topošiem  uzņēmējiem, deputātiem un pašvaldības  

darbiniekiem    bija  lieliska iespējas  pieņemts dalību   Daugavpils universitātes 

2011.gada organizētājos Starptautiskās  zinātniskās konferences un semināros 

„Daugavpils  Universitātes zinātniskais potenciāls- iespējas biznesam un novada 

attīstībai”,  ”Praktiskie aspekti konkurētspējīgu biznesa ideju izstrādē un 

aizsardzībā” un citos   pasākumus.  

Sadarbībā ar  Kultūras  pārvaldes iestāžu darbiniekiem, novada muzeja 

darbiniekiem, uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem tika organizēti semināri  

un diskusijas  par  jaunu  tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanu izmantojot, 

Daugavpils novada kultūrmantojuma tradīcijas. 

Novadā aktīvi darbojas Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības „Kaimiņi” 

biedrība, kas sniedz  pakalpojumus lauku iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Pateicoties 

tam, veidojas cieša sadarbība ar  uzņēmējiem  un pašvaldības  darbiniekiem, 

izstrādātas stratēģijas par novada teritorijas infrastruktūras uzlabošanu. Rīcības 

programmai „Investīcijas  akvakultūras  uzņēmumos” ieviešanai piesaistīti līdzekļi no 

ES fondiem,  valsts un  pašvaldības budžeta. Līdzekļi novirzīti uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanai, kā arī nodarbināto 

apmācībām, komersantu konkurētspējas veicināšanai,   pieredzes apmaiņas 

organizēšanai un iepazīstināšanai ar zivju audzēšanas tehnoloģijām. Praktiskas 

pieredzes gūšana pie zivju un vēžu audzētājiem Vidzemē, zivju dīķu ierīkošana  un 

apsaimniekošana. 

 

2012 .gadā plānotie uzdevumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā: 

 

1.Sagatavot priekšlikumus  valsts  politikas izmaiņām, lai palielinātu  pašvaldības 

iespējas teritorijas  ekonomiskās aktivitātes  un uzņēmējdarbības veicināšanā; 

2.Sniegt visaptverošu informāciju novada uzņēmējiem  par  dažādiem jaunu 

programmu pasākumiem un projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības  atbalstu. 

3. Atjaunot  informāciju novada mājas lapā, sniedzot  atbalstu uzņēmējiem, veicinot 

informācijas apmaiņu, lai tie paplašinātos un sasniegtu plašākas noieta iespējas tirgū;  

4.Organizēt  konkursu „Ražotājs 2012”, ar mērķi apzināt novada uzņēmējus un 

popularizēt to   produkciju, un konkursu starp novada jauniešiem - „Esi  uzņēmējs 

2012”. 

5.Organizēt Daugavpils novada dienu pasākumus un  novada  gadatirgu. 

6.Turpināt sadarbību ar Daugavpils  Universitāti un citām augstskolām, sekmējot 

uzņēmējdarbības attīstību un kapacitātes veicināšanu novadā. 


