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Degradēto teritoriju/ objektu saraksts, kas prioritāri virzāmi uz 3.3.1. un 

5.6.2.aktivitātēm 

 

Teritorijas Dagdas novadā darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei ir 

veikta potenciālo esošo degradēto, prioritāri ražošanai piemēroto publisko teritoriju 

apzināšana, identificētas svarīgākās aktivitātes konkrētajās teritorijās, kas 

nepieciešamas privāto investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, prioritāri 

novērtējot šobrīd strādājošos uzņēmumus un viņu izaugsmes plānus un iespējas, bet 

neizslēdzot arī jaunu investoru piesaisti.  

1. Pašvaldības ceļi un ielas, kas ved pie uzņēmējiem, kas gatavi radīt 

darbavietas un ieguldīt privātas investīcijas (t.sk. degradētās 

teritorijās)  

 

 

Krāslavas un Dagdas novadi atrodas pie Eiropas Savienības ārējās robežas ar 

Baltkrieviju. Ļoti daudzas ražošanas teritorijas atrodas degradētās teritorijās un ir 

svarīgi piesaistīt privātās un publiskās investīcijas šo teritoriju sakārtošanai, tai skaitā 

nodrošinot kvalitatīvus pievedceļus, komunikācijas, elektrību utt. Lauku teritorijās ir 

īpaši svarīgi renovēt stratēģiskos ceļus uz teritorijām, kur tiktu veiktas investīcijas un 

radītas jaunas darbavietas, tādējādi nodrošinot uzņēmumu mobilitāti un palielinot 

ceļu kravnesību sliktos laika apstākļos. 
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2. Potenciālās pašvaldības degradētās teritorijas uzņēmējdarbībai  

 

Prioritārā projekta ideja: Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai Individuālais vai sadarbības projekts: Individuāls projekts 

+ Sadarbības projekts Projekta idejas pamatojums: Krāslavas, Daugavpils, Ilūkstes un 

Dagdas novadus raksturo plašas lauku un mežu teritorijas, kur iedzīvotāji nodarbojas 

galvenokārt ar lauksaimniecību un kokapstrādi. Identificētās nozaru problēmas – 

nepieciešama atbilstoša infrastruktūra (pievedceļi, komunikācijas utt.), ražošanas 

telpas pirmapstrādes un fasēšanas nodrošināšanai, ilgstošākas saražotās produkcijas 

uzglabāšanas nodrošināšanai, kā arī produkcijas ar augstāku pievienoto vērtību 

ražošanai. Konkurētspēju un attiecīgi uzņēmējdarbības iespējas Dienvidlatgalē 

negatīvi ietekmē lauksaimniecības produkcijas pārstrādes nozares sadrumstalotība un 

zema produkcijas pievienotā vērtība. Jaunizveidotās ražošanas teritorijas lielāko 

Dienvidlatgales attīstības centru ietekmes zonās dos mazajiem uzņēmējiem plašākas 

sadarbības iespējas, iespēju nodrošināt lauku produkciju lielākos ražošanas apjomos 

ar piegādi plašākam tirgus areālam. Vienkopus ar lielāku produkcijas klāstu tas 

veicinās tirdzniecības kanālu veidošanu un paplašinās sadarbību tīklus ar lielākiem 

uzņēmumiem, t.sk. ar ārzemju biznesa partneriem. Kooperācijas veidošana un iespēja 

iegūt stabilu vietu tirgū veicinās arī citus lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

īpašniekus pievērsties kooperācijai, intensīvāk nodarboties ar savu īpašumu 

apsaimniekošanu, mazinot nekopto platību īpatsvaru.8 Projekta aktivitāšu 

pamatojums: Projekta realizācijai tika izvēlētas teritorijas lielāko Dienvidlatgales 

autoceļu koridoru tuvumā, Krāslavas, Daugavpils, Ilūkstes un Dagdas novados, kuras 

atrodas aptuveni vienādā attālumā cita no citas. Rezultātā veidojas vienots 

apkalpošanas pārklājums, kas piedāvā vietējiem lauksaimniekiem ērtu piekļuvi lauku 

produkcijas pārstrādes zonām un efektīvas gatavas produkcijas transportēšanas 

iespējas. Noliktavas, telpas augļu, dārzeņu pirmsapstrādes un fasēšanas 

nodrošināšanai, produktu apstrāde ilgtermiņa uzglabāšanai un transportēšanai pašlaik 

ir mazattīstīta niša Dienvidlatgales ekonomiskajā darbībā, kas nosaka labas 
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perspektīvas projekta rezultātu dzīvotspējai. Projekta partneru pašvaldības, jo īpaši 

Daugavpils novada pašvaldība, ir organizējušas vairākas tikšanās ar lauksaimniecības 

produktu ražotājiem , lai identificētu galvenās nozares problēmas un vajadzības, kā 

rezultātā tika konstatēts, ka novada augļu un dārzeņu ražotāju produkcijas kvalitāte ir 

pamanīta reģionālajā tirgū, kā arī Latvijas lielveikalu tīklā, bet nākotnes 

konkurētspējas faktori ir lielāks ražošanas apjoms un spēja piegādāt svaigus produktus 

klientiem. Vadošajiem novada augļu un dārzeņu ražotājiem ir iespēja apstrādāt 

lielākas zemes platības, bet ir problēmas ar saražotās produkcijas apjoma 

uzglabāšanu, kā arī fasēšanu un apstrādi, kas ļautu pagarināt piegādes laiku, 

nezaudējot produkcijas kvalitātes atbilstību mūsdienīgajām nozares tirgus prasībām . 

Līdzīga situācija ir piena ražošanas jomā. Novada piena ražotāju produkcijas 

realizācijas tirgus lielumu stipri ierobežo nespēja uz vietas nodrošināt savas 

produkcijas pirmsapstrādi, ko pieprasa piena piegādes nosacījumi attālinātiem 

klientiem, t.sk. ārzemju klientiem. Alternatīvie risinājumi ietekmē gala produkcijas 

pašizmaksas un rada risku, ka transportēšanas rezultātā mazināsies produkta kvalitāte. 

Secinoši, lai rastos darbavietas un papildus investīcijas lauksaimniecības produkcijas 

pārstrādē un kokapstrādē, ir nepieciešams uzņēmēju projektus un investīcijas 

papildinošs, komplekss atbalsts augļu un dārzeņu ražotājiem, piena un gaļas nozares 

pārstāvjiem, kā arī kokapstrādniekiem. Plānotās aktivitātes: pievedceļu, 

(stāv)laukumu, ūdensvada, kanalizācijas/ siltumtrašu izbūve/ atjaunošana, elektrība, 

apgaismojums, ēku demontāža, angāri, iebūvējamais aprīkojums (piem., lifti), žogs, 

video novērošana, zemes iegāde utt. Atbilstoša aprīkojuma iegādi nodrošinās augļu un 

dārzeņu, piena un gaļas pārstrādes, kokapstrādes klāsteru dalībnieki, piesaistot 

ELFLA, LEADER, LIAA, Altum u.c. programmu finansējumu. Krāslavas ražošanas 

zonā Indras un/ vai Latgales ielās veikta teritoriju identificēšana, kas būtu atbilstoša 

projekta aktivitātēm. Provizoriski plānotā uzņēmējdarbība - kautuve, sadales, cehs, 

dārzeņu, augļu, gaļas, piena pārstrāde, iepakošana, kokapstrādes līnija utml. 

Daugavpils novada pašvaldība veica rūpniecisko teritoriju apsekošanu Daugavpils 

pilsētas tuvumā, kā rezultātā projekta idejas realizācijai tika izvēlētas trešā lielākā 

novada ciema Kraujas rūpnieciskā teritorija novada augļu, dārzeņu un piena ražotāju 

atbalsta platformas veidošanai (dārzeņu, augļu pārstrāde, noliktavas utt.) un Laucesas 

pagasta rūpnieciskā teritorija (bijusī „Daugavpils putnu” fermas teritorija) kūtsmēslu 

kompostēšanas (kūtsmēslu karsēšanas) teritorijas izveidei. Ilūkstē provizoriski plānotā 

uzņēmējdarbība Ilūkstes ražošanas zonā - dārzeņu, augļu, graudu pārstrāde, 

noliktavas, utt. Dagdā provizoriski plānotā uzņēmējdarbība Dagdas ražošanas zonā - 

dārzeņu, augļu, graudu pārstrāde, noliktavas, utt. Potenciālie komersanti, investori: 

SIA „Real bio meat”, SIA „Zalers”, SIA „IT International”, SIA „Woodssaa”, SIA 

„Latgales nekustamie īpašumi”, individuālais komersants N.Lipšāns (Krāslava), SIA 

„Uranus” - augļu un dārzeņu ražotājs sadarbībā ar vēl 14 lielākiem Daugavpils novada 

augļu un dārzeņu ražotājiem, (Krauja, Daugavpils novads), AS „Balticovo”, SIA 

„Green PIK LAT”, zemnieku saimniecības, kuras darbojas liellopu audzēšanas un 

piena ražošanas nozarē (Laucesa, Daugavpils novads), KS „Sēlijas āres” (Ilūkste), 

SIA “Latintermex (Dagda). Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai 

piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: Informatīvās sanāksmes, individuālas 

tikšanās, informācijas izplatīšana pašvaldības masu medijos, izsoles organizēšana. 


