
LPR iespējas veicināt uzņēmējdarbību un 
piesaistīt investīcijas reģionā un pašvaldībās, 
izmantojot mārketinga aktivitātes 

 

 



LPR sadarbība/ NORWAY GRANTS 

Latgales plānošanas reģions ir Norvēģijas 
finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 
finansētā projekta „Reģionālās politikas 
aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde” projekta partneris 

 



LPR sadarbība/ NORWAY GRANTS 

AKTIVITĀTE:  Uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas 
izveide un īstenošana Latgales plānošanas reģionā:  

 

1. Sadarbības pasākumi Latgales plānošanas reģionā par 
uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu ar mērķi 
aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības 
starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības 
iestādēm un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt 
pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas 
jomā  

 

 



LPR sadarbība/ NORWAY GRANTS 

AKTIVITĀTE:  Uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas 
izveide un īstenošana Latgales plānošanas reģionā:  

 

2. Pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo  nevalstisko 
organizāciju vizītes uz kaimiņvalstīm, lai 
popularizētu vietējo produkciju un radītu tai jaunu 
noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu; 



LPR sadarbība/ NORWAY GRANTS 

AKTIVITĀTE:  Uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas 
izveide un īstenošana Latgales plānošanas reģionā:  

 

3.  Dalība investīciju forumos; 

4. Investīciju kataloga izstrāde; 

5. Tīmekļa vietnes  www.investlatgale.com izstrāde un 
uzturēšana; 

6. Latgales reģiona pārstāvniecības Rīgā izveide  un 
uzturēšana. 

 



LUC uzdevumi 
 

 

• LPR LUC pamata prioritātes ir uzņēmējdarbības 
veicināšana un investīciju piesaiste Latgales 
plānošanas reģiona uzņēmumiem ar mērķi radīt 
jaunas darba vietas un uzlabot uzņēmējdarbības 
vidi reģionā. 

 

• Lai nodrošinātu uzdevumu izpildi, LPR LUC izmanto 
ļoti dažādas iespējas un instrumentus.  
 

 



LUC struktūra 
• Izveidota LUC struktūra ar vadītāju un 8 reģionāliem 

komercdarbības konsultantiem kas nodrošina LUC 
pakalpojumu pieejamību visā Latgales teritorijā. 

 

 



LUC  

• 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 Pakalpojumi 

• Konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību 
uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, 
pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-
pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla 
www.latvija.lv efektīvai lietošanai,  konsultācijas par 
dažādu institūciju pakalpojumiem. 

• Konsultācija klātienē un ar e-pasta starpniecību par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem 
jautājumiem 

 

 

 



LUC Sadarbība 
 

• Noslēgti 7 sadarbības līgumi ar LLKC, 
LHZB(ALTUM), VRAA, VVD, LIAA, RSEZ , LDDK.  

 

• Šobrīd tiek skaņots sadarbības līgums ar NVA 
un papildinājumi pie līguma ar LIAA, lai 
nodrošinātu LUC iespēju piedalīties POLARIS 
procesā, kas nodrošinās LUC papildus iespējas 
pesaistīt investorus Latgales reģionam.  



LUC Sadarbība 

• Izglītojoši apmācību semināri par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 
saistītām tēmām, nodrošinot pasākumu tēmu 
un laiku savstarpēju koordinēšanu ar citām 
reģiona uzņēmējdarbības vides konsultējošām 
organizācijām – LLKC, LHZB, LIAA, LTRK, LDDK; 

• Organizētas apmācības LUC un pašvaldību 
uzņēmējdarbības veicināšanas darbiniekiem.  



LUC Aktivitātes 

• No 19.11.2013. līdz 12.12.2013. tika 
organizēta apmācību semināru sērija 
jauniešiem un potenciāliem uzņēmējiem  
«LUC Biznesa mēnesis».  

• 11 pasākumi visā Latgales teritorijā. 

• «LUC Biznesa mēnesi» ir apmeklējuši 332 
jaunieši. 

• «LUC Biznesa mēnesis» tapis LUC 
sadarbojoties ar LPR pašvaldībām, izglītības 
pārvaldēm, skolām un uzņēmējiem. 

 











LUC Aktivitātes 

• 2013 gada vasarā LUC sadarbībā ar Latgales 
pašvaldībām organizēja bezmaksas Latgales 
amatnieku un mājražotāju tirdziņus Rīgā pie 
t/c ZOOM.  

 

• Līdzīga formāta pasākumi tiek plānoti arī šogad 
gan Rīgā, gan arī Jēkabpilī. 











LUC Aktivitātes 

• Noslēgts sadarbības līgums starp LPR un 
Mazpolijas reģionu. Sadarbības līgums iekļauj 
sadarbību uzņēmējdarbības attīstības 
jautājumos. 

 

• 2013. gada Septembri LPR pārstāvji piedalījās 
23 Starptautiskajā investīciju forumā 
Mazpolijas reģionā.  

 



LUC Aktivitātes 
• Piesaistīti 11 uzņēmumi no Latgales reģiona 

tirdzniecības misijai uz  Mazpolijas reģionu 
2013. gada novembrī. 

 

• Latgales uzņēmēju delegāciju sagaidīja 30 
Mazpolijas uzņēmumi, kuri pilnībā nodrošināja 
Latgales uzņēmēju delegācijas intereses 
attiecībā uz sadarbību ar Mazpolijas 
uzņēmējiem.  

 



LUC Aktivitātes 

• Viens no Latgles eksportējošiem 
uzņēmumiem, kas piedalījās LUC organizētajā 
tirdzniecības misijā, šobrīd ved pārrunas ar 
Mazpolijas uzņēmumu ar 3600 veikalu tīklu 
par savas produkcijas realizāciju Polijā. 

 

 









LUC Aktivitātes 

• LUC sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Polijas 
Republikas vēstniecību Latvijā un Mazpolijas reģionu 
2014. gada 16. maijā Daugavpilī III Starptautiskā 
Austrumbaltijas biznesa foruma ietvaros organizē 
Latgales uzņēmēju kontakta biržu ar ārzemju 
uzņēmējiem. 

• Reģistrēti vairāk nekā 80 ārzemju uzņēmumi, lielākā 
daļa Polijas uzņēmumi. 

• Reģistrēti vairāk nekā 100 Latgales uzņēmumi.  



LPR sadarbība/ NORWAY GRANTS 

• 2014. gada jūnijā LPR sadarbībā ar Helsinki 
Business Hub, IPA Forum 2014 ietvaros 
organizē Latgales uzņēmējus pārstāvošo  
nevalstisko organizāciju tirdzniecības misiju uz 
Somiju. 

• Tiek plānota 15 Latgales NVO pārstāvju grupa.  

• Paralēli tirdzniecības misijai LPR plāno 
piedalīties Helsinki investīviju forumā IPA 
Forum 2014. 



LUC sadarbība/ NORWAY GRANTS 

       Latgales pārstāvniecība Rīgā 2014. 

 

1. Latgales izstrādājumu ekspozīcija; 

2. Informācija par Latgales tūrisma objektiem; 

3. Informācija par Latgales investīciju 
objektiem; 

4. Informācija par Latgales uzņēmumiem; 



Tālākās rīcības 

• Vietējo resursu aktivizācijas 
pasākumu turpināšana;  

 

• Investīciju objektu kataloga 
sagatavošana; 

 

• Latgales pārstāvniecības Rīgā 
pilnveidošana; 

 



Tālākās rīcības 

 

• 2 Tirdzniecības misiju organizēšana 
2014. gadā; 

 

• Latgales uzņēmēju savstarpējās 
sadarbības motivācijas pasākumu 
sērija.  



KOPĀ MĒS VARAM!!! 

 

 

               Latgales Uzņēmējdarbības Centrs 

               Saules iela 15, Daugavpils  

               Tel. 26511047 

               luc@latgale.lv 

               www.latgale.lv 

 


