
Latgales Uzņēmējdarbības Centra 
pakalpojumi reģiona uzņēmumiem

 



LUC IZVEIDES MĒRĶIS:
• VPA uzņēmējdarbībai Latgalē
• Iestāžu sinerģija – pārnozariska pieeja darbam ar uzņēmējiem 

un iedzīvotājiem 
• Mobilitāte – pakalpojums tuvāk iedzīvotājam
• Vietējo resursu aktivizācija – iedzīvotāju motivācija, 

zināšanas, prasmes uzņēmējdarbībā
• Jauni pakalpojumi Latgales reģionā:

– Atbalsts investoriem
– E-pakalpojumu konsultācijas 
– Apmācības Latgales reģiona speciālistiem
– “Birokrātijas gids” – risinājumu meklēšana problēmsituācijās 

(normatīvā regulējuma pilnveidošana)

• Proaktīva darbība



LUC galvenās konsultāciju tēmas 
(I)

• jaunā plānošanas perioda 2014.-2020. gada 
finansējuma programmas;

• uzņēmējiem pieejamās atbalsta 
programmas; 

• Biznesa plānošanas jautājumi;
• uzņēmumu reģistrācijas formas, būtiskākās 

atšķirības;
• grāmatvedības un citas dokumentācijas 

kārtošanas jautājumi, juridiskās konsultācijas



LUC galvenās konsultāciju tēmas 
(II)

• tiešās  tirdzniecības iespējas mājražotājiem, 
informācija par gadatirgiem, tirdzniecības 
vietām, sadarbības partneriem;

• dažādu institūciju pakalpojumu „birokrātijas 
gids”;

• atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā 
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem.



LUC paveiktais skaitļos:
• Izveidots klientu registrs. Reģistrēti  ca. 2000 

klienti
• Iedzīvotāju skaits, kuri izveidojuši 

uzņēmumus (pēc saņemtajām konsultācijām 
LUC) – (30);

• Uzņēmumu skaits, kuri paplašinājušies, 
pārstrukturējuši savu darbību utt. (pēc     

•           saņemtajām konsultācijām LUC)- (35 );



LUC paveiktais ārējo tirgu 
apgūšanā (I):

• Piesaistīti (24) uzņēmumi no Latgales reģiona 
tirdzniecības misijām uz  Mazpolijas reģionu 
2013. un 2014. gados;

• Piesaistīti (14) uzņēmumi no Latgales reģiona 
tirdzniecības misijām uz Tamperes pilsētu 
(Somija). LIAA, EEN, FINPRO, Tampere 
chamber of commerce.



LUC paveiktais ārējo tirgu 
apgūšanā (II):

• Reāli noslēgti preču pirkšanas/pārdošanas 
līgumi pēc LUC tirdzniecības misijām.(8) 
Nozares - ( Kokapstrāde, tekstils, plastmasas 
produktu pārstrāde un ražošana, biohumuss)

• 2014. gada maijā LUC aktīvi iesaistījās III 
Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa 
foruma uzņēmēju kontaktbiržas viedošanā     
( 200 uzņēmēji)



LUC tirdzniecības misija uz 
Mazpolijas reģionu 2013



LUC tirdzniecības misija uz 
Mazpolijas reģionu 2013



LUC tirdzniecības misija uz Somiju 
(Tampere) 2015



LUC pienesums reģiona mazajam 
biznesam

• LUC sadarbībā ar Latgales pašvaldībām organizēja bezmaksas 
Latgales amatnieku un mājražotāju tirdziņus Rīgā pie t/c 
ZOOM. (3)

• Nodrošināta Latgales amatnieku un mājražotāju dalība 
izstādēs Rīga Food 2013 un   Rīga Food 2014.

• 2014. gada 16. augustā  Rīgas pilsētas svētku ietvartos LUC 
organizēja  "Latgales pārstāvniecības kirmašu” kurā savu         
     

•               produkciju prezentēja 70 Latgales amatnieki un  
                    mājražotāji.



Latgales amatnieku un mājražotāju 
tirdziņi Rīgā pie t/c ZOOM



Latgales amatnieku un mājražotāju 
tirdziņi Rīgā pie t/c ZOOM



Latgales amatnieku un mājražotāju 
tirdziņi Rīgā pie t/c ZOOM



Rīga Food 2014



Rīga Food 2014



Latgales pārstāvniecības kirmašs Rīgā
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Latgales pārstāvniecības kirmašs Rīgā



Latgales pārstāvniecības kirmašs Rīgā



Latgales pārstāvniecības kirmašs Rīgā



Latgales pārstāvniecības kirmašs Rīgā



Jaunas iniciatīvas

• LUC 2014.gada izsludināja konkursu ’’Latgales 
reģiona uzņēmēju gada balva 2014’’, paredzot 
godināt uzņēmumus 5 nominācijās:

•  Lielākais nodokļu maksātājs;
•  Lielākais darba devējs;
•  Sociāli atbildīgs uzņēmums;
•  Gada lauksaimnieks; 
•  Gada jaunais komersants. 



Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2014



LUC rezultatīvie rādītāji

• LUC aktīvi iesaistījās VARAM Valsts 
vienoto klientu apkalpošanas centru 
(VVKAC)   pilotprojektā.  Centrs Daugavpilī 
strādāja pusgadu, un kā rāda statistika, 
līdz 2014. gada 1. jūnijam visi centra 
pakalpojumi tika izmantoti. Kopumā 
centrā klātienē vērsās 7398 iedzīvotāji. 
LUC nodrošināja centra vadību, kā arī 
sniedza klātienē konsultatīvus pasākumus.



LUC rezultatīvie radītāji
• 2014.gadā LUC „birokrātijas gida”  iniciatīvas ietvaros 

(risinājumu meklēšana „birokrātijas” problēmsituācijās, 
priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai), 
27.augustā Daugavpilī sadarbībā ar VARAM organizēja 
semināru – diskusiju par uzņēmējdarbības vidi Latgales 
reģionā un pasākumiem tās uzlabošanai.  Pasākuma 
nozīmīgākajā daļā – diskusijā, piedaloties Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai, 
Latgales plānošanas reģionam, valsts iestāžu pārstāvjiem – 
VID, Valsts darba inspekcijai, Pārtikas un veterinārajam 
dienestam, Valsts vides dienestam, uzņēmēju intereses 
pārstāvošām organizācijām  un uzņēmējiem, tika diskutēts par 
iespējām un pasākumiem komercdarbības vides sakārtošanai, 
lai arī Latvijas reģionos, īpaši Latgalē, veicinātu biznesa 
attīstību.



Seminārs – diskusija par 
uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā



Somijas vēstnieka Olli Kantanena ar 
Somijas uzņēmējiem vizīte uz LUC



LIAA ārzemju pārstāvniecību vādītāju 
vizīte Latgales pārstavniecībā Rīgā



Darbs ar jaunatni

• 2014 un 2015 gada rūdenī tika organizēta 
apmacību semināru sērija jauniešiem un 
potenciāliem uzņēmējiem «LUC Biznesa 
mēnesis» . 

• 22 pasākumi visā Latgales teritorijā.
• «LUC Biznesa mēnesi» ir apmeklējuši vairāk 

nekā 800 jaunieši.
• «LUC Biznesa mēnesis» tapis LUC 

sadarbojoties ar LPR pašvaldībām, izglītības 
pārvaldēm, skolām un uzņēmējiem.



LUC Biznesa mēnesis 2013 Balvos



LUC Biznesa mēnesis 2014 – 
Noslēguma pasākums



LUC Sadarbība
• Izveidota Latgales reģiona pārstāvniecība 

Rīgā.
• Pārstāvniecība darbojas kā daudzprofila 

centrs un tas ir ieguvis savu noteiktu 
atpazīstamību Latgales reģiona uzņēmēju, 
pašvaldību un valsts institūciju vidū.

• Pārstāvniecība funkcionē gan kā informācijas 
komunikācijas kanāls, gan paralēli tiek 
piedāvātas tikšanās telpa Latgales uzņēmēju 
komunikācijai ar investoriem un sadarbības 
partneriem. 



Ko plānojam 2015. gadā:
• 2 Tirdzniecības misiju organizēšana 2015 gadā 

– Norvēģija; Vācija ;
• «LUC Biznesa mēnesis» 2015;
• "Latgales diena Rīgā 2015;
• Latgales reģiona Uzņēmēju gada balva 2015;
• Tikšanās ar LR ārvalstu vēstniecībām, 

ekonomiskajiem atašejiem;
• Infodienas Latgales reģiona pašvaldībās;



KOPĀ MĒS VARAM!!!
PALDIES!!!

               Latgales Uzņēmējdarbības Centrs
               Saules 15, Daugavpils 
               Tel. 26511047
               luc@latgale.lv
               www.latgale.lv
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