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Azerbaidžāna 

Armēnija 

Baltkrievija 

Vācija 

Spānija 

Kanāda 
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Somija 

Francija 

Zviedrija 
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Forumā tika pārstāvētas 15 valstis 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.tgt.ru/Countries/flag/big/france.gif&imgrefurl=http://www.tgt.ru/flags.php?id=69&h=400&w=600&sz=5&tbnid=mx9tZnOHxnFCjM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&zoom=1&q=Ñ�Ð»Ð°Ð³+Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ð¸Ð¸&hl=ru&usg=__rHIGPIU385bCrC9jDFMtiz7Oz6U=&sa=X&ei=JK_XTKPhN8uSswbOhMmFCA&ved=0CAYQ9QEwAA
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://pptgeo.3dn.ru/Flagi/Europa/Belarus.svg.png&imgrefurl=http://pptgeo.3dn.ru/index/0-65&h=300&w=600&sz=12&tbnid=p8IF5cBKA0RgKM:&tbnh=68&tbnw=135&prev=/images?q=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&zoom=1&q=Ñ�Ð»Ð°Ð³+Ð±ÐµÐ»Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¸Ð¸&hl=ru&usg=__DdJonKrVXh7Wze4AJIj896xj7RM=&sa=X&ei=x_zYTM2tHIbCswa5z-DzBw&ved=0CB0Q9QEwBQ
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://states-world.ru/flags/126.png&imgrefurl=http://states-world.ru/state.php/1633&h=360&w=540&sz=2&tbnid=T09TaawzMNKBxM:&tbnh=88&tbnw=132&prev=/images?q=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B&zoom=1&q=Ñ�Ð»Ð°Ð³+Ð»Ð¸Ñ�Ð²Ñ�&hl=ru&usg=___DDbtOkyeMp2mhoNg9rT-bUjj5k=&sa=X&ei=E_jYTJS3DYrEswbk7_XpBw&ved=0CBUQ9QEwBQ


 
Daugavpils uzņēmumu vadītāju tikšanās ar RTU rektoru L.Ribicki 

 

No 2012.gada Daugavpilī tika uzsākta  

metālapstrādes inženieru apmācība bakalaura līmenī  

No foruma līdz forumam 



 Lielākie investīciju projekti  (2011.-2012.) 

  

SIA «Eko Iso» +10darba vietas 

SIA «Axon Cable» +150 strādājošo 



Daugavpils cietokšņa attīstība 



Daugavpils cietoksnis –  
Kultūrvēsturiskā mantojuma pērle 



• Cietokšņa teritorijā dzīvesvietu deklarējuši 1298  Daugavpils iedzīvotāji 

• 2007. gadā apstiprināts Daugavpils cietokšņa detālplānojums, t.sk. teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi  

• Cietokšņa attīstībā ieguldīti 19,2 milj. EUR 

• Izstrādāti projekti 2,4 milj. EUR apmērā 

Daugavpils cietoksnis šodien 



Iekšlietu ministrijas investīcijas 59,8 milj. EUR apmērā Latgales 

reģiona policijas kompleksa izveidei (2010. – 2016.) 

Daugavpils cietoksnis 



Atjaunotās valsts policijas ēkas 



ARSENĀLA ĒKAS REKONSTRUKCIJA  

DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRA IZVEIDEI  

6 378 653 EUR 2011. - 2013. 



Marks Rotko (1903-1970) 

Baltais Centrs 
72 800 000 $ 

Oranžs, sarkans, dzeltens 
86 900 000 $ 

Pasaulslavens 

abstraktā 

ekspresionisma 

pārstāvis 



Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

Centrā ir iespēja  apskatīt  Rotko darbus, 

jauno mākslinieku darbus, Latvijas 

mākslinieku darbus, reprodukcijas, kā arī 

digitālās izstādes par Rotko dzīvi, ģimeni un 

darbiem.  



Izglītības un uzņēmējdarbības centra izveide Kara Hospitāļa ēkā 

Būvniecība (1822-1831) 

Platība – apt.10000 m2, 2 stāvi 

 

Kultūras piemineklis 

rekonstrukcijas laikmets 19.gs. 2. puse 

 

Sākotnējā plānojuma saglabāšana  

 

Logu un durvju restaurācija 

 

Fasādes restaurācija 

 

Vēsturiskās ventilācijas un apkures 
sistēmas izmantošana ēkas 
inženiertehniskajos risinājumos 

 

• Mūžizglītības un profesionālās izglītības centrs 

• Pētniecības un eksperimentālās testēšanas centrs  

• Biznesa inkubators  

 

 

piedāvājums jaunam katalogam  



Daugavpils ražošanas uzņēmumu katalogs 



Daugavpils ražošanas uzņēmumu katalogs 

• Pamatinformācija 

par uzņēmumiem 

 

• Kontaktinformācija 

 

• Fotogrāfijas 



Neizmantotās teritorijas pašvaldības īpašumā 

• Daugavpils pašvaldības 

īpašumā pārsvarā ir mazstāvu, 

daudzstāvu apbūve, darījuma 

objektu teritorijas, sabiedriskās 

apbūves objektu teritorijas utt., 

bet ir maz tādu teritoriju, kurās 

var attīstīt ražošanu  

  

• Izņēmums - 27 ha liela teritorija 

netālu no bijušā AS «Dauteks» 

teritorijas. Tas ir objekts, kur var 

ierīkot ļoti trokšņainās ražotnes. 

 

• Būtu izdevīgāk, ja objektam 

būtu zināmas indikatīvās 

izmaksas ēku atjaunošanai 

 



Ražošanas teritorijas un ēkas 

rūpnieciskajās zonās 

1. Daugavpilī lielākā daļa ražošanai paredzēto ēku un teritoriju atrodas 

privātīpašumā. 

 

2.Potenciālajiem investoriem ir iespēja: 

 

- Meklēt zemes gabalus un telpas, kontaktējoties pa tiešo ar 

nekustamā īpašuma saimniekiem 

 

- Izmantot Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta 

Biznesa attīstības nodaļas pakalpojumus, optimālāko risinājumu 

meklēšanai 

 

- Biznesa attīstības nodaļa gatavo informāciju pēc Ministriju, aģentūru 

vai arī uzņēmumu pasūtījumiem   



Rūpnieciskās zonas Daugavpilī 



Esošo ražošanas teritoriju datu bāzes un plānojums 

• Objektu kadastra numurs 

 

• Zemes gabala izmērs  

 

• Īpašnieka kontaktinformācija 

 

• Telpu izmantošanas mērķis 

 



Esošie ražošanas uzņēmumi un neizmantotās 

telpas fotogrāfijās  

• Ir pieejama  konkrēto objektu 

vizualizācija 

 

• Priekšroka tiek dota teritorijām, 

kurās jau ir strādājoši 

uzņēmumi 

 

• Būtu izdevīgāk, ja īpašnieki 

sniegtu aprēķinus par 

izmaksām telpu renovācijai  



Reģionam nozīmīgs investīciju projekts –  

Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstība 

 

Biznesa parks «NP properties»  

49 ha  

www.industrial-park.lv 

18 uzņēmumi 

1200 strādājošiem 

 

Apstiprināts «Ziemeļu rūpnieciskās zonas 

revitalizācijas projekts» (4,5 mlj. Eur)   

 

Notiek tieša sadarbība starp pašvaldību, biznesa 

parku, uzņēmumiem un potenciālajiem investoriem, 

Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstībai 

 

http://www.industrial-park.lv/
http://www.industrial-park.lv/
http://www.industrial-park.lv/


Ziemeļu rūpnieciskās zonas attīstības 

investīciju  projekts 

 
Tiks renovēti piebraucamie ceļi (2,8 km),  

inženiertehniskās komunikācijas, 

apgaismojums, kā arī tiks labiekārtota 

teritorija. 

Realizācijas periods 2014.-2015.  
Brīvās ražošanas platības 

pašvaldības īpašumā 



Investējiet Daugavpilī! 

Инвестируйте в Даугавпилс! 

Invest in Daugavpils! 



Paldies par uzmanību!  

 

 
 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 


