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1.Reģiona vispārīgs raksturojums un loma valsts attīstībā 
    

Latgales reģions atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā. Latgales reģiona kopējā platība ir 14 549km², 
iedzīvotāju blīvums 2009.gada 1.janvārī ir 23,4 iedzīvotāji uz 1 km² , savukārt, novadu teritorijā bez republikas 
pilsētām- 14,1 iedzīvotājs uz 1 km². Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, iedzīvotāju skaits 2010. 
gada 1.janvārī Latgales reģionā bija  339 965, tai skaitā novados- 201 063, republikas pilsētās- 138 902. 

 

 

1.1. attēls. Latgales reģiona izvietojums Latvijā. Avots: Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
 

 
Latgales plānošanas reģions kopš 2009.gada 1.jūlija sastāv no 19 novadu pašvaldībām- Aglonas, Baltinavas, 

Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Rugāju, Riebiņu, 
Vārkavas Viļānu, Viļakas un Zilupes un divām republikas nozīmes pilsētām- Daugavpils un Rēzeknes, līdz tam 
Latgales reģions sastāvēja no sešiem rajoniem

1
 un divām republikas nozīmes pilsētām, un 145 vietējām 

pašvaldībām. 
 

                                                                 
1 Balvu rajons- Balvu novads, Baltinavas novads, Rugāju novads, Viļakas novads, Daugavpils rajons- Daugavpils novads, Ilūkstes novads, 
  Krāslavas rajons- dagdas novads, Krāslavas novads, Aglonas novada Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts un Škeltovas pagasts,  
  Ludzas rajons- Ciblas novads, Kārsavas novads, Ludzas novads, Zilupes novads, 
  Preiļu rajons- Aglonas novada Aglonas pagasts, Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads, 
  Rēzeknes novads- Rēzeknes novads un Viļānu novads. 
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1.2. attēls Latgales Plānošanas reģiona administratīvais iedalījums 
 

Latgales plānošanas reģions ziemeļrietumos robežojas ar Vidzemes plānošanas reģionu un rietumos – ar Zemgales 
plānošanas reģionu. Kaut arī pastāv saites ar kaimiņu reģionu pilsētām un lauku centriem, Latgales reģiona lielākās 
pilsētas Daugavpili un Rēzekni valsts galvenie autoceļi nesavieno ar Vidzemes lielākajām pilsētām Valmieru un 
Cēsīm, kā arī ar Zemgales reģiona centriem Jelgavu un Bausku. Ar Vidzemes reģiona pilsētām Madonu, Cēsīm, 
Gulbeni, Alūksni un Valmieru Latgali saista attīstīts ceļu tīkls. Reālas funkcionālas saites izveidojušās Balvu pilsētai 
ar Alūksni un Gulbeni Vidzemes reģionā.  

Latgales reģions austrumos robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidaustrumos ar Baltkrievijas Republiku 
un dienvidos ar Lietuvu. Reģionu šķērso trīs nozīmīgi starptautiskie transporta koridori, kas nodrošina Latgalei 
tiešus sakarus ar kaimiņvalstu lielākajiem centriem – Maskavu, Vitebsku, Smoļensku, Kauņu, Viļņu, Varšavu, 
Pleskavu un Sanktpēterburgu. No otras puses, tie reģioni, kas robežojas ar Latgali, kaimiņvalstīs uzskatāmi par 
periferiālām teritorijām, īpaši Krievijas pierobeža. Robežas šeit funkcionē kā barjera ar ierobežotu robežas pārejas 
un muitas kontroles punktu skaitu, stingru kravu un pasažieru plūsmas kontroli. Pēc iestāšanās ES reģiona robežas 
ar Krieviju un Baltkrieviju ir arī ES ārējās robežas. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā (reģiona plānojums) ir akcentētas trīs galvenās reģiona 
vērtības: 

• labi izglītoti, augsti kulturāli, sociāli, ekonomiski un politiski aktīvi iedzīvotāji; 

• dabas vide un kultūrvēsturiskās vērtības;  

• Latgales ģeogrāfiskais novietojums pie Latvijas austrumu robežas, to šķērsojošie transporta koridori. 
No telpiskās struktūras aspekta, reģiona plānojumā ir noteiktas šādas galvenās telpiskās vērtības, kuras ir 

būtiski saglabāt un izmantot, lai nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību un šīs vērtības ietekmē ar valsts attīstību 
kopumā: 

1) tradicionālais apdzīvojums – pilsētas kā ekonomikas un kultūras centri, lauku ciemi, mazās sādžas un 
viensētas kā latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats; 

2) Daugavas ieleja – kā teritorija ar unikālu dabu, savu dabisko tecējumu saglabājušo Daugavas upi, izcilām 
ainavām un kultūrvēsturisko vidi; 

3) Ezerzeme – Zilo ezeru zeme kā viens no Latgales identitātes simboliem ar daudziem ezeriem, krāšņām 
ainavām, unikāliem kultūras pieminekļiem un populāriem tūrisma objektiem; 
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4) aizsargājamo dabas teritoriju kompleksi (Lubāna ezers un Lubāna mitrāja komplekss) – tīra, neskarta 
dabas vide ar lielu bioloģisko daudzveidību, kas nodrošina reģionā sabalansētus hidroloģiskos apstākļus, 
regulē ūdens režīmu upēs un ezeros, veic virszemes ūdeņu dabisko attīrīšanu; 

5) meži – nozīmīgs reģiona ekonomiskais resurss ar milzīgu ekoloģisko un sociālo nozīmi, svarīgs ainavu 
veidojošais faktors; 

6) derīgo izrakteņu atradnes – dolomīts, smilts, grants, māls, kūdra un sapropelis; 
7) starptautiskie transporta koridori – reģiona ekonomiskās attīstības asis. 

Latgales reģiona saražotā iekšzemes kopprodukta (IKP) īpatsvars Latvijas IKP 2007.gadā pēc Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem bija 8,2 %, tas ir 1 219 612 tūkstoši latu. Uz vienu iedzīvotāju IKP bija 3 471lati. Latgales 
reģiona IKP īpatsvara rādītājs daudz neatšķiras no citu reģiona IKP rādītāja, Vidzemes reģionā-6,7%, Zemgales 
reģionā 8,0%, Kurzemes reģionā10,3%.  
 
1.1.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
1.1.2. tabulā ir redzami Latgales reģionu raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji un to īpatsvars valsts 

rādītājos. Redzam, ka Latgales reģiona teritorija aizņem 22.5% no valsts kopējās platības, iedzīvotāju īpatsvars 
valsts iedzīvotāju skaitā ir 15,1%.  Latgales reģiona bezdarbnieku īpatsvars valsts kopējā bezdarbnieku skaitā 
2009.gada beigās bija 19,9%. Ieguldītās nefinanšu investīcijas Latgales reģionā 2008.gadā sastādīja 5,9% no valstī 
kopējām nefinanšu investīcijām.   

Latgales reģionā ietilpstošo pašvaldības raksturojošos rādītājus var apskatīt 6.pielikumā. 
 

Latgales reģionu raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji. 

Sociālekonomiskie rādītāji 
Latgales  
reģionā 

Latvijā Īpatsvars %  

Platība, km
2 

14 549 64 559 22,5 

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2009. 339 965 2254653 15,1 

Iedzīvotāju blīvums uz 1 km
2
, skaits/km

2
 23,6 35,0 - 

Bezdarbnieku skaits 2009.gada beigās 35587 179235 19,9 

Bezdarba līmenis 2009.gada beigās, % 21,1 16.0 - 

Nefinanšu investīcijas 2008.gadā (2008.gada sal.cenās; milj.Ls) 285,4 4874.9 5,9 

Kopējais IKP 2007.gadā, tūkst.Ls 1 219 612 14 779 810 8,2 

IKP uz vienu iedzīvotāju 2007.gadā, Ls  3471 6493 - 

Kopējā pievienotā vērtībā 2007.gadā , tūkst.Ls 1 077 671 13 059 711 8,3 

1.1.2.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos 

2007   

Pavisam, tūkst. latu Pavisam, īpatsvars procentos Uz vienu iedzīvotāju, 
latos 

LATVIJA 14 779 810 100.0 6 493 

Rīgas reģions 8 036 228 54.4 11 163 

Pierīgas reģions 1 818 255 12.3 4 826 

Vidzemes reģions 990 399 6.7 4 143 

Kurzemes reģions 1 517 697 10.3 4 979 

Zemgales reģions 1 180 164 8.0 4 154 

Latgales reģions 1 219 612 8.2 3 471 
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2. Dabas resursi 

2.1. Klimats 

 
Latgalē klimats kopumā ir mēreni kontinentāls. Reģionu raksturo liela dabas un klimatisko apstākļu 

daudzveidība, kas to atšķir no citiem Latvijas reģioniem. Salīdzinājumā ar Latvijas piekrastes rajoniem Latgalē ir 
krasākas temperatūras svārstības, ziemas aukstākas, vasaras siltākas. 

2.2.  Ainavas 

 
Latgalē atrodas 75 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (gandrīz 12% no Latvijā esošajām), kur noteikts īpašs 

režīms un ierobežota saimnieciskā darbība. Vislielākās platības aizņem dabas parks „Rāzna” (59 615 ha) un 
aizsargājamais ainavu apvidus „Augšdaugava” (52 325 ha). Kopējā īpaši aizsargājamo teritoriju platība Latgales 
reģionā ir aptuveni 193 120 ha, tas ir, apmēram, 13% no reģiona teritorijas kopējās platības, un tas nodrošina 
pietiekošu dabas resursu un ainavu saglabāšanu, tajā pat laikā neradot pārāk daudz apgrūtinājumu saimnieciskajai 
darbībai. Salīdzinot ar citiem reģioniem, piemēram, Vidzemes reģionā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars 
reģiona platībā ir 29,9%, bet Kurzemes reģionā 7,3%, tas ir vidējs rādītājs. 

Latgale ir bagāta ar ūdeņiem un bieži tiek saukta par Zilo ezeru zemi vai Ezerzemi. Latgalē atrodas vairāk 
nekā 1000 ezeri, tajā skaitā Latvijas dziļākais – Drīdzis, lielākais – Rāzna un viens no tīrākajiem – Riču ezers. 
Reģionam cauri plūst Latvijas lielākā upe – Daugava, tieši šeit tā ir saglabājusi savu sākotnējo, dabisko tecējumu. 
Latgales ūdeņi ir bagāti ar zvejā un makšķerēšanā izmantojamiem zivju resursiem.   

Raksturīgā Latgales ainava ar augstienēm un ieplakām veidojusies ledāja iedarbības rezultātā. Latgales 
ziemeļu daļā stiepjas Austrumlatvijas zemieņu zona – Austrumlatvijas zemiene un Mudavas zemiene. Latgales 
dienvidu daļā atrodas Latgales augstiene un Augšzemes augstiene. Latgales augstākais punkts atrodas 289 m virs 
jūras līmeņa (Lielais Liepu kalns). 

Daudzveidīgais reljefs, mežu, lauku, ezeru un pakalnu mija, ko caurvij līkumainie lielceļi, veido tipisko 
Latgales ainavas mozaīku. Reģionā atrodas četri aizsargājamo ainavu apvidi – Augšzemes, Augšdaugavas, Nīcgaļu 
meži un Kaučers, kas izceļas ar savdabīgu, daudzveidīgu ainavu un īpašu skaistumu.  

Saimniecisko darbību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nosaka Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija 
noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, un 
Rāznas nacionālajā parkā saimniecisko darbību regulē Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.447 
„Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Latgalei ir liels tūrisma attīstības potenciāls Latvijas mērogā- liela virszemes ūdeņu daudzveidība, ainaviski 
pievilcīga lauku vide, ievērojamas valsts mežu platības, kurās ir nodrošināta publiska pieejamība ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam. Latgales reģionā pastāv iespējas attīstīt gan pasīvā, gan aktīvā tūrisma biznesa idejas, tam ir labvēlīgi 
laika apstākļi- siltākās vasaras un baltākās ziemas. 

2.2.1. attēlā ir parādīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atrašanās vietu Latgales reģionā. 
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2.2.1. attēls. Aizsargājamās dabas teritorijas. Avots: Dabas aizsardzības pārvalde 

2.3. Derīgie izrakteņi 

 
Latgales reģions ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, nozīmīgākie no tiem – kūdra, dolomīts, smilts, grants, 

māls, sapropelis, saldūdens kaļķi. 
Teritorijas neviendabīgā ģeoloģiskā uzbūve un veidošanās apstākļi radījuši dažādību minerālresursu jomā. 

Latgalē atrodas lielākās Devona laika māla, dolomīta atradnes, kūdras iegulas- līdzenajā daļā, ievērojamas smilts 
grants atradnes - augstienēs. Tikai neliela daļa zemes dzīļu resursu tiek intensīvi izmantoti. Pēc 2008.gada Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras (LVĢMA) datiem Latgales reģionā nav valsts nozīmes  derīgo 
izrakteņu atradņu, tomēr ir pietiekoši daudz būvmateriālu izejvielu atradņu. 2008.gadā izmantojamo derīgo 
izrakteņu atradņu skaitu Latgales plānošanas reģiona rajonu teritorijās redzams 2.3.1.tabulā. Pēc Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem visvairāk derīgo izrakteņu atradņu ir Ludzas un Rēzeknes rajonos.  
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Reģiona ezeri ir samērā bagāti ar sapropeli, kas, atkarībā no tā īpašībām, ir piemērots gan augsnes 
mēslošanai, gan dziedniecības dūņām, gan lopbarības piedevām. Lielākie sapropeļa krājumi ir koncentrēti 
Rēzeknes, Preiļu un Daugavpils rajonos, kā arī nozīmīgi apjomi paredzami Krāslavas un Ludzas rajonos. Taču daudzi 
ezeri atrodas dabas liegumu teritorijā un to saimnieciska izmantošana nav atļauta. Saskaņā ar 2.2.punktā 
minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, derīgo izrakteņu ieguve ir aizliegta dabas liegumu teritorijās. Dabas 
liegumu atrašanās vietas Latgales reģionā parādītas 2.2.1. attēlā. 

 
 

2008.gadā derīgo izrakteņu atradņu skaits Latgales plānošanas reģiona rajonu teritorijās un derīgo izrakteņu 
krājumu apjoms uz 01.01.2009. 

Derīgo 
izrakteņu 
atradņu veids 

Dolomīts Smilts- 
grants 

Smilts Smilts-grants un 
smilts 

Kūdra Smilšmāls un 
mālsmilts 

Balvu - - 3 9 1 - 

Daugavpils  - 3 4 3 3 1 

Krāslavas - - 3 9 - - 

Ludzas 2 2 3 16 - - 

Preiļu 1 - - 6 2 - 

Rēzeknes 1 3 3 12 2 - 

Derīgo 
izrakteņu 
izpētīto 
krājumu 
apjoms LPR 
01.01.2009. 

3920,00 
tūkst.m³ 

5051,57 
tūkst. m³ 

3856,75 
tūkst. m³ 

Smilts-
gransts:20830,59 
tūkst.m³ 
Smilts:24992,31 
tūkst.m³ 

21239,94 
(Tūkst. 

tonnas ar 
mitrumu 40 
%) 

191,06 
tūkst.m³ 

Derīgo 
izrakteņu 
krākumu 
apjoms valstī 
01.01.2009. 

76946,26  
tūkst.m³ 

78540,12 
tūkst.m³ 

26846,60 
tūkst.m³ 

Smilts-grants: 
110838,55 
tūkst.m³ 
Smilts: 102225,30 
tūkst.m³ 

132588,66 
tūkst.m³ 

241,82 
tūkst.m³ 

Derīgo 
izrakteņu 
krājumu 
īpatsvars no 
kopējiem 
krājumiem 
valstī (%) 

5,0 6,4 14,4 Smilts-grants: 18,8 
Smilts: 24,4 

16,0 79,9 

2.3.1.tabula. Avots: LVĢMA 
 
2008.gadā Latgalē krājumu bilancē bija iekļauta 91 derīgo izrakteņu atradne, no kopējā skaita valstī- 451 

Latgalē atrodas aptuveni 20% derīgo izrakteņu atradnes. 2.3.1. tabulā ir redzami derīgo izrakteņu krājumi uz 
2009.gada 1.janvāri, visa reģiona atradņu saraksts, iegūto derīgo izrakteņu izmantošanas veids un izpētīto krājumu 
apjoms pievienots 4.pielikumā. 2.3.1. attēlā redzama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 
izstrādātā derīgo izrakteņu atradņu izvietojuma karte. Attēlā parādītas derīgo izrakteņu atradņu atrašanās vietas 
Latgales reģionā. 
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2.3.1.attēls. Derīgo izrakteņu atradņu izvietojums Latgales reģionā. Avots: LVĢMA 
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2.4. Zemes izmantošanas struktūra 

 
Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2008.gadā meži aizņem 561.8 tūkstošus ha jeb 38,6% no reģiona 

kopplatības. Lielākās mežu platības ir bijušo Balvu un Ludzas rajonu teritorijās, attiecīgi 43.7% un 37.7% no rajona 
platības. Vismazāk mežu ir Preiļu un Rēzeknes rajonu teritorijās, attiecīgi 30,0% un 31.8% no rajona teritorijas 
(skatīt 2.4.1.attēlu).  

 

 
2.4.1.attēls. Mežu īpatsvars Latvijas teritorijā uz 01.01.2009.(procentos no rajona platības) Avots: Valsts 

zemes dienests. 
 
Mežainums un koku veidu struktūra Latgales un citos statistiskajos reģionos parādīta 2.4.1.tabulā. 
 

Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos  

2008   

Kopējā 
platība, 
tūkst ha 

Mežu 
platība, 
tūkst ha 

Mežainum
s, % 

Skuju koki, 
platība, tūkst 

ha 

Skuju koki, % 
no kopējās 

mežu platības 

Lapu koki, 
platība, 
tūkst ha 

Lapu koki, % 
no kopējās 

mežu 
platības 

LATVIJA 6 458.8 3 220.9 49.9 1 453.6 45.1 1 708.8 53.1

Pierīgas reģions 1 044.1 552.3 52.9 265.8 48.1 277.9 50.3

Vidzemes reģions 1 525.7 871.5 57.1 397.5 45.6 449.4 51.6

Kurzemes reģions 1 360.0 752.3 55.3 401.2 53.3 340.1 45.2

Zemgales reģions 1 074.1 483.1 45.0 201.9 41.8 271.1 56.1

Latgales reģions 1 454.9 561.8 38.6 187.2 33.3 370.4 65.9
2.4.1. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars no rajona platības Latgales reģionā 2009.gada 1.janvārī 
vislielākais ir Daugavpils- 48,1%, Preiļu- 48,5% un Rēzeknes- 46,9% rajonos, bet pēc faktiskajām platībām visvairāk 
lauksaimniecības zemju ir Rēzeknes rajonā- 131 717,3 ha. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru Latvijā 
var apskatīt 2.4.2. attēlā. 
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2.4.2.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars Latvijā uz 01.01.2009. (% no rajona teritorijas). 

Avots: Valsts zemes dienests 
 

 Pēc zemes uzskaites datiem zemes lietošanas veidu sadalījums ir stabils un būtiski nemainās. Saglabājas 
pēdējos gados novērojamā tendence samazināties lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai un palielināties 
mežu platībai. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemi iedala aramzemē, ilggadīgajos stādījumos, pļavās, ganībā un 
neizmantotajā lauksaimniecības zemē. Vislielākais aramzemes īpatsvars ir Preiļu rajonā- 74,4%. Sīkāku informāciju 
skatīt 2.4.2. tabulā. 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes struktūra Latgales reģiona rajonos (%) 

 Aramzeme Ilggadīgie stādījumi Pļavas Ganības Neizmantota lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 

BALVU 57.8 0.8 12.6 19.9 9.0 

DAUGAVPILS 55.2 1.4 14.4 23.7 5.3 

KRĀSLAVAS 33.7 0.9 27.2 22.2 16.0 

LUDZAS 53.9 0.8 4.0 12.7 28.7 

PREIĻU 74.4 1.0 8.7 13.1 2.7 

RĒZEKNES 55.4 0.9 17.4 18.1 8.3 
2.4.2. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
Vislielākais neizmantotās lauksaimniecības zemes īpatsvars no lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 

Ludzas rajonā- 28,7% un Krāslavas rajonā- 16%. Latgalē kopumā neizmantoto lauksaimniecības zemju īpatsvars no 
visām LIZ, saskaņā ar VZD un CSP datiem, ir 11,5%. Savukārt, pēc Lauku atbalsta dienesta 2010.g. apsekojuma, 
Latgales reģionā nekoptas ir 17% no visām LIZ. Vislielākais nekopto lauksaimniecības zemju īpatsvars, pēc LAD 
datiem, ir Rēzeknes pilsētā – 72%, Zilupes novadā – 37%, Ludzas novadā – 29%, Aglonas novadā – 24%, Daugavpils 
novadā – 21%. Pārējos novados nekopto LIZ īpatsvars ir zemāks par 20%.  
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Secinājumi 
1. Ņemot vērā augstas transportēšanas izmaksas un salīdzinoši lielu izplatību cituviet Latvijā, derīgie 

izrakteņi izmantojami netālu no tās ieguves vietas, vai arī prasa dziļu pārstrādi.  
2. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences, paredzams, ka derīgo izrakteņu pieprasījums celtniecībā 

istermiņā paliks zemā līmenī un vidējā termiņā nebūtiski pieaugs pateicoties ekonomikas 
stabilizācijai; esošo ceļu uzturēšanas un paplašināšanas nepieciešamība nosaka stabilu pieprasījumu 
šajā jomā.  

3. Latgales reģions apvēltīts ar bagātiem meža un lauksaimniecības resursi m, taču ņemot vērā 
transporta izmaksas, lielākais izmantošanas potenciāls saistāms ar vietējo izmantošanu (pārtika, 
enerģētika) vai arī pievienotās vērtības palielināšanu (augstās pievilcības un kvalitātes pārtikas 
produkti, kokapstrādes produkti). 

4. Reģionā ir liels ekonomiskais potenciāls, kas saistāms ar mežsaimniecības un lauksaimniecības 
produkcijas izmantošanu enerģētikā. 

5. Reģionam ir liels rekreatīvais potenciāls, kura ekonomiski izdevīgu izmantošanu apgrūtina lieli 
attālumi līdz klientu mērķa grupām.  
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3. Cilvēkresursi un nodarbinātība 

3.1. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas 

 
2010.gada sākumā Latgale bija 339 965 iedzīvotāji, tas ir 15,1 % no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita. 53,4% no 

tiem ir sievietes un 46,6% vīrieši. Latgalē, tāpat kā visā Latvijā, turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās, 
iedzīvotāku skaita dinamika Latvijas statistiskajos reģionos, izņemot Rīgu, ir attēlota 3.1.1.attēlā. Pēc Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem, kopš 1991.gada līdz 2009.gadam Latgales iedzīvotāju skaits ir samazinājies vairāk kā 
par 82 tūkstošiem iedzīvotāju, salīdzinājumam, Vidzemes reģionā par vairāk kā 36 tūkstošiem iedzīvotāju, 
Kurzemes reģionā par gandrīz 64.tūkstošiem, un Zemgales reģionā- gandrīz 38 tūkstošiem iedzīvotāju. Iedzīvotāju 
skaita samazināšanās novērojama lielākā apmērā reģionos, kas atrodas tālāk no valsts galvaspilsētas Rīgas, tas ir, 
Latgales reģionā un Kurzemes reģionā. 
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3.1.1.attēls.Statistikas reģionu iedzīvotāju skaita izmaiņas gada sākumā. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

2009.gada sākumā Latgales pilsētās dzīvoja 58.6% iedzīvotāju, tas ir 201 416 tūkstoši, skatot šī rādītāja 
dinamiku kopš 2000.gada- 57,8%, tad rādītājam nav tendence būtiski pieaugt, tātad Latgales reģionā nav izteikta 
urbanizācija.  
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3.1.2. attēls. Iedzīvotāju skaits Latgales reģiona pašvaldībās un reģionā uz 01.01.2010. Avots: Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde 
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3.1.2. attēlā ir parādīts iedzīvotāju skaits Latgales reģiona pašvaldībās uz 01.01.2010. Vislielākais 
iedzīvotāju skaits ir republikas nozīmes pilsētās Daugavpilī- 103 754 un Rēzeknē- 35 148. Veicot administratīvi 
teritoriālo reformu, Latgales reģionā izveidojās 19 novadi ar ļoti dažādu iedzīvotāju skaitu. Lielākais novads pēc 
iedzīvotāju skaita ir Rēzeknes novads- 31 876, bet mazākais - Baltinavas novads ar 1 365 iedzīvotājiem. 
 

3.2. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

 
Latgales reģionā ir vislielākais citu tautību īpatsvars Latvijā, un tas nodrošina dažādo kultūru mijiedarbību. 

Daudzvalodība var tikt veiksmīgi izmantota komunikāciju aktivitātēs. Vēsturiski veidojušies ekonomiskie sakari rada 
priekšrocību ekonomiskajai sadarbībai pārrobežu kontekstā. Latgales reģiona uzņēmēji veiksmīgi sadarbojas ar NVS 
valstu uzņēmējiem. Tā kā Latgales reģions robežojas ar Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, tad ar šīm valstīm arī 
vislabāk veidojas ekonomiskie sakari. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs arī tieši ietekmē uzņēmējdarbības vidi un 
īpatnības. 
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3.2.1. attēls. Latgales iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2009.gada sākumā  

 
Pēc nacionālā sastāva 2009.gada sākumā Latgales reģionā dzīvoja 45% latviešu, 39% krievu, 7% poļu un 5% 

baltkrievu (skatīt 3.2.1. attēlu). 

3.3. Iedzīvotāju migrācija 

 
Iedzīvotāju skaita samazināšanos Latgales reģionā ietekmē gan negatīvais dabiskais pieaugums, gan 

migrācijas rādītāji. 2008. gadā dabiskais pieaugums bija -2458, Latgales reģiona ilgtermiņa migrācijas saldo bija -
2167. 3.3.1. attēlā ir redzamas dabiskā pieauguma un ilgtermiņa migrācijas tendences Latgales reģionā.  Dabiskā 
pieauguma līknei jau kopš 2006.gada ir tendence virzīties uz pozitīvu rādītāju, bet ilgtermiņa migrācijas rādītājam ir 
tendence strauji mainīties aptuveni ik pa diviem gadiem. 
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3.3.1. attēls. Dabiskā pieaugums un ilgtermiņa migrācijas tendences Latgales reģionā. Avots : Centrālā 
statistikas pārvalde 

 

3.4. Demogrāfiskā slodze 

 
Demogrāfiskās slodzes rādītājs Latgales reģionā 2009.gada sākumā – uz 1000 darbspējas vecuma 

iedzīvotājiem 505,5 bērni un pensijas vecuma iedzīvotāji, šis rādītājs ir zemāks kā vidējais Latvijā - 510,1. Pēdējos 
gados ir vērojama tendence pieaugt darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitam. 2009.gada sākumā Latgalē darbspējas 
vecuma iedzīvotāju īpatsvars bija 66,4%, ļoti līdzīgi ar valsts rādītāju- 66,2. Latgales reģionā, tāpat kā citos reģionos, 
izņemot Rīgas reģionu, ir tendence samazināties iedzīvotāju īpatsvaram līdz darbspējas vecumam. Kopš 2007.gada 
iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam 2 gadu laikā ir samazinājies par 0,5 procentpunktiem. 
 

 Demogrāfiskās slodzes rādītāji plānošanas reģionos 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Rīgas reģions 576,6 565,4 541,5 533,4 514,9 513,3 504,0 
Vidzemes reģions 657,8 644,5 612,8 593,2 565,3 547,5 526,2 
Kurzemes reģions 627,2 617,7 593,2 582,4 558,2 549,3 530,7 
Zemgales reģions 611,0 598,7 571,7 557,6 533,8 521,7 504,2 
Latgales reģions 619,4 604,3 576,4 561,5 534,7 522,4 505,5 
Vidēji Latvijā 606,9 590,8 565,0 553,4 531,2 524,0 510,1 

3.4.1. tabula. Avots: VRAA, Reģionu attīstība Latvijā 
 

3.5. Darbaspēks 

  
2009.gada sākumā  darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits Latgales reģionā bija 228 258, tas ir 66,4% no 

iedzīvotāju kopskaita. Vidēji Latvijā darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2009.gada sākumā bija 66,2%, arī citos 
reģionos šis rādītājs ir līdzīgs. Viszemākais rādītājs ir Kurzemes reģionā- 65,3%, bet vislielākais Pierīgas statistiskajā 
reģionā- 66,6%. Skaitliski darbspējas vecuma iedzīvotāju, izņemot Rīgas un Pierīgas reģionu, visvairāk ir Latgales 
reģionā (skatīt 3.5.1.tabulu). 
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Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma statistiskajos reģionos gada sākumā 

2007 2008 2009   

Iedzīvotāji 
līdz 

darbspējas 
vecumam 

Iedzīvotāji 
darbspējas 

vecumā 

Iedzīvotāji 
virs 

darbspējas 
vecuma 

Iedzīvotāji 
līdz 

darbspējas 
vecumam 

Iedzīvotāji 
darbspējas 

vecumā 

Iedzīvotāji 
virs 

darbspējas 
vecuma 

Iedzīvotāji 
līdz 

darbspējas 
vecumam 

Iedzīvotāji 
darbspējas 

vecumā 

Iedzīvotāji 
virs 

darbspējas 
vecuma 

LATVIJA 318 463 1 489 839 473 003 312 309 1 490 079 468 506 310 311 1 497 479 453 504

Rīgas 88 295 477 916 156 274 88 030 474 316 155 025 89 261 473 588 150 167

Pierīgas 56 226 245 339 71 633 56 977 251 068 72 302 58 063 256 802 70 642

Vidzemes 35 924 153 548 50 875 34 021 153 673 50 109 32 844 154 357 48 375

Kurzemes 47 367 196 418 62 267 45 935 195 973 61 710 44 836 197 048 59 737

Zemgales 43 117 185 595 55 957 41 844 186 291 55 349 41 005 187 426 53 497

Latgales 47 534 231 023 75 997 45 502 228 758 74 011 44 302 228 258 71 086
3.5.1. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Pēdējo gadu laikā darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija sācis 
samazināties, piemēram, no 2002.gada rādītāja 17,1% līdz 8.6% 2008.gadā un 2008.gadā Latgalē jau ir pietuvojies 
citu reģionu rādītājiem (skatīt 3.5.2.tabulu). Bezdarba līmenis Latgales reģionā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 
informācijas 2010.gada 31.janvārī bija 21,8%. Latgales reģionā vairākos novados bezdarba rādītājs pārsniedz 20%, 
tie ir Baltinavas novads- 26,7%, Viļānu novads-28,6% un Zilupes novads- 27%, Ciblas novads- 22,2%, Kārsavas 
novads- 23,8%, bet ir arī pašvaldības, kurās bezdarbs ir nedaudz virs 10%, tās ir Ilūkstes novads- 11,1%, Daugavpils 
pilsēta- 10,6% un Daugavpils novads- 12,1%. Salīdzinājumam citu plānošanas reģionu bezdarba rādītājs 2010.gada 
31.janvārī bija: Rīgas plānošanas reģionā -13,7%, Vidzemes plānošanas reģionā- 18,6%, Zemgales plānošanas 
reģionā- 18,9%, Kurzemes plānošanas reģionā- 18,4%. Kopš 2009.gada sākuma visos reģionos bezdarbs ir strauji 
pieaudzis, vidēji Latvijā no 5,1% līdz 16%, bet Latgales plānošanas reģionā 2009.gada gada sākumā bezdarbs bija 
7,8%. 

Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars Latgales reģiona iedzīvotāju kopskaitā 2008.gadā sastādīja 64,7%, 
savukārt, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars reģionā 2008.gadā bija 70,8%. 

 

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības līmenis, darba meklētāju īpatsvars statistiskajos reģionos (%) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
 īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 

       

Rīga 72.9 74.8 75.8 75.0 76.5 77.8 78.5

Pierīga 70.7 70.1 70.1 70.9 74.0 73.3 75.6

Vidzeme 68.6 65.8 65.9 68.3 67.5 68.0 70.7

Kurzeme 66.2 67.3 69.5 69.6 69.0 72.8 72.8

Zemgale 66.5 67.6 66.6 65.2 70.2 70.2 72.2

Latgale 62.7 61.8 61.6 60.9 63.8 67.7 70.8

Nodarbināto iedzīvotāju 
 īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 

       

Rīga 64.9 66.6 67.9 69.2 72.0 73.3 72.1

Pierīga 63.0 64.3 63.7 65.3 70.2 69.6 71.0

Vidzeme 61.1 59.7 59.5 62.5 63.0 63.4 63.9

Kurzeme 57.7 60.8 62.0 62.0 63.6 68.9 68.0

Zemgale 59.4 60.9 59.3 61.1 65.5 65.5 66.4

Latgale 52.0 52.1 53.6 53.0 56.8 62.2 64.7

Darba meklētāju īpatsvars  
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 

       

Rīga 11.1 11.0 10.4 7.7 5.9 5.9 8.2

Pierīga 10.9 8.2 9.1 7.9 5.2 5.1 6.1

Vidzeme 10.9 9.3 9.7 8.5 6.6 6.8 9.5
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Kurzeme 12.7 9.6 10.8 11.0 7.8 5.4 6.7

Zemgale 10.8 9.9 10.9 6.3 6.7 6.6 8.1

Latgale 17.1 15.7 13.0 13.0 11.0 8.2 8.6
3.5.2.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Pēc uzņēmēju aptaujas

1
 rezultātiem var secināt, ka darba devēji, lielākoties, ir ieinteresēti savu darbinieku 

apmācībā un tālākizglītošanā. Darba devējiem ir iespēja sadarboties ar mācību iestādēm, gan austākā līmeņa, gan 
profesionālās izglītības iestādēm, lai izveidotu un saskaņotu jaunas mācību programmas, norādot uz darba tirgus 
izmaiņām un vajadzībām attiecīgajā jomā. Latgales reģionā patreiz ir ļoti plašs profesionālās izglītības piedāvājums. 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtās informācijas lielāko daļu no bezdarbnieku skaita sastāda 
dažādu tehnisko profesiju pārstāvji, bet pēdējo gadu laikā ievērojami ir palielinājies augsti kvalificētu profesiju 
pārstāvju īpatsvars, piemēram,  skolotāji, dažādu līmeņu vadītāji, inženieri, ekonomisti, juristi. 3.5.3. tabulā ir 
redzama Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotā informācija par bezdarbnieku skaitu un īpatsvaru kopējā 
Latgales reģiona bezdarbnieku skaitā pēc iegūtās izglītības un pēdējās nodarbošanās pēc profesiju klasifikatora uz 
31.12.2009. Visvairāk bezdarbnieku  pēc iegūtās izglītības ir profesiju klasifikatora 7. un 3. pamatgrupā, tas ir, 
kvalificēti strādnieki un amatnieki- 18,7%  un speciālisti- 10,6%, savukārt, pēc pēdējās nodarbošanās lielākais 
bezdarbnieku īpatsvars ir 7., 8., un 9., pamatgrupā: kvalificēti strādnieki un amatnieki- 16,5%,  iekārtu un mašīnu 
operatori un izstrādājumu montieri- 13,2% un vienkāršās profesijas- 24,4% (skatīt 3.5.3.tabulu). 

 
 

Bezdarbnieku skaits un īpatsvars pēc iegūtās profesijas un pēdējās nodarbošanās pēc profesiju klasifikatora 
pamatgrupām uz 31.12.2009 

Profesiju pamatgrupas 
pēc profesiju klasifikatora 

(Ministru kabineta 
2007.gada 13.februāra 

noteikumi Nr.125) 

Bezdarbnieku 
skaits pēc 

iegūtās izglītības 
uz 31.12.2009. 

Bezdarbnieku 
skaita īpatsvars (%) 

kopējā 
bezdarbnieku 

skaitā pēc iegūtās 
izglītības uz 
31.12.2009. 

Bezdarbnieku 
skaits pēc 
pēdējās 

nodarbošanās uz 
31.12.2009. 

Bezdarbnieku skaita 
īpatsvars (%) kopējā 
bezdarbnieku skaitā 

pēc pēdējās 
nodarbošanās uz 

31.12.2009. 

1. Likumdevēji, valsts 
amatpersonas, ierēdņi 
vadītāja amatā un vadītāji 257 0,7 860 2,4 

2. Vecākie speciālisti 3395 9,5 1615 4,5 

3. Speciālisti 3753 10,6 2238 6,3 

4. Kalpotāji 909 2,6 1586 4,5 

5. Pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieki 1755 4,9 4635 13 

6. Kvalificēti 
lauksaimniecības un 
zivsaimniecības darbinieki 255 0,7 858 2,4 

7. Kvalificēti strādnieki un 
amatnieki 6655 18,7 5877 16,5 

8. Iekārtu un mašīnu 
operatori un izstrādājumu 
montieri 2437 6,9 4688 13,2 

9. Vienkāršās profesijas 109 0,3 8668 24,4 

Nav profesijas, nav 
norādīta profesija 16062 45,1 4562 12,8 

Kopā  35587 100 35587 100 

3.5.3. tabula. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 
 

                                                                 
1 2010.gada februāri un martā tika veikta Latgales reģiona lielāko uzņēmumu aptauja. Aptaujātie uzņēmumi uzskaitīti 1.pielikumā. 
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Pēc izglītības līmeņa 2009.gada beigās vislielākais īpatsvars bezdarbnieku kopskaitā (35587) bija cilvēkiem 
ar vispārējo vidējo izglītību- 9005 un profesionālo vidējo izglītību- 8756 bezdarbnieki, kas attiecīgi sastāda 25,3% un 
24,6%. Bezdarbnieku skaitu pēc izglītības līmeņiem  skatīt 3.5.4. tabulā. 

 

Informācija par bezdarbniekiem Latgales reģionā 2009.gada 31.decembrī. 

Izglītības līmenis Bezdarbnieku skaits Īpatsvars (%)  

Zemāka par pamatizglītību 656 1,8 

Pamatizglītība 6202 17,4 

Vispārējā vidējā izglītība 9005 25,3 

Vispārējā vidējā pēc arodizglītības 883 2,5 

Arodizglītība 2358 6,6 

Profes.izgl.pēc visp.vidējās skolas absolvēšanas 3367 9,5 

Profes.vidējā izglītība pēc arodizglītības 150 0,4 

Profesionālā pamatizglītība 709 2,0 

Profesionālā vidējā izglītība 8756 24,6 

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 261 0,7 

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 2034 5,7 

Augstākā izglītība (bakalaura grāds) 845 2,4 

Augstākā izglītība (maģistra grāds) 274 0,8 

Augstākā izglītība (doktora grāds) 3 0,1 

Nav norādīta 84 0,2 

Kopā 35587 100 

3.5.4. tabula. Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 
 

Ekonomiskās lejupslīdes iestāšanās laikā Latgales reģionā ir ievērojami samazinājies brīvo darba vietu 
skaits, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem visvairāk brīvo darba vietu bijis 2006.gadā- 1047, kas 2008.gadā 
samazinājās līdz 606. Salīdzinot pa reģioniem, 2008.gadā brīvo darba vietu ir vairāk Vidzemes reģionā- 280 un 
Zemgales reģionā- 529. Statistikas dati liecina, ka 2008.gadā salīdzinot ar 2005.un 2006.gadu palielinās brīvo darba 
vietu skaits sabiedriskajā sektorā un privātajā sektorā samazinās. Savukārt, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 
datiem uz 31.12.2009. Latgalē bija 121 brīva darba vieta.  
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3,0%

15,0%

9,7%

10,7%19,6%

11,3%

11,8%

18,9%

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

Apstrādes rūpniecība (C)

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiĜu un motociklu
remonts (G)
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

Izglītība (P)

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

Citas nozares, kurās brīvo darba vietu skaits irmazāks par 20 un citi
pakalpojumi

 

3.5.1.attēls. Brīvo darba vietu īpatsvars Latgales reģionā pa nozarēm 2008.gadā. Avots: Nodarbinātības valsts 
aģentūra 

 
Kā redzams 3.5.1. attēlā visvairāk brīvo darba vietu 2008.gadā bija valsts pārvaldes un aizsardzības, 

obligātās sociālās apdrošināšanas sektorā, apstrādes rūpniecībā un veselības un sociālās aprūpes jomā. Nozares, 
kurās ir visvairāk brīvo darba vietu Latgales reģionā ir tās, kuras no cilvēka prasa lielu atbildību, precizitāti un 
speciālu izglītību, bet atalgojums nav stimulējošs, tāpēc arī dažādu tehnisko darbu veicēju īpatsvars bezdarbnieku 
skaitā ir ļoti liels.  
 

3.6. Izglītība 

 
Latgalē ir salīdzinoši augsts iedzīvotāju izglītības līmenis (indikatori ir līdzīgi citu Latvijas reģionu rādītājiem). 
Aptuveni 1/10 no iedzīvotājiem ir augstākā izglītība, 1/5 – vispārējā vidējā izglītība un 1/3 – vidējā profesionālā 
izglītība.  

 

 
Iestāžu skaits Bērnu skaits 

Pedagoģisko darbinieku skaits 

(pamatdarbā) 

2005 91 10 773 1 213 

2006 92 11 255 1 259 

2007 93 11 442 1 317 

2008 93 11 671 1 372 

2009 97 11 709 1 293 

3.6.1. tabula. Pirmsskolas izglītības iestādes Latgales reģionā 1. Septembrī. Avots: IZM 

 

IZM dati liecina, ka reģionā samazinās pirmsskolas izglītības iestāžu skaits, lai gan palielinās to bērnu skaits, kas 
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 
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Reģions / pilsēta  Kopā Sākumskolas Pamatskolas Vidusskolas Speciālās skolas 

Latgales reģions 132 1 75 47 9 

Daugavpils 22  6 13 3 

Rēzekne 10   9 1 

Valstī kopā 846 35 374 374 63 

3.6.2. tabula. Latgales reģiona  vispārizglītojošās dienas skolas 2009./2010.m.g. Avots: IZM. 

Gandrīz trešā daļa reģiona vispārizglītojošo skolu skolēnu mācās Daugavpilī, turklāt šī proporcija novērojama gan 
dienas, gan vakara (maiņu) skolu skolēnu vidū.  

 

 Latgales reģions Daugavpils Rēzekne 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS 35 930 10 129 4 568 

dienas skolās 34 312 9 680 4 411 

sākumskolās 30 0 0 

pamatskolās 8 872 1 965 0 

vidusskolās 23 984 7 326 4 271 

speciālās skolās un klasēs 1 426 389 140 

vakara (maiņu) skolās 1 618 449 157 

3.6.3. tabula. Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits 2009/2010 mācību gadā. Avots: IZM 

Latgales reģiona vidusskolās 10-12 klasēs mācās 55% no kopējā izglītojamo skaita vidējā izglītības pakāpē. 
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu īpatsvars attiecīgi ir 45%, kas ir augstāks nekā Latvijā kopumā. 

 

Reģions / pilsēta Kopā Latviešu Krievu 
Divplūsmu -  
latviešu/krievu  

Poļu 

Latgales reģions 132 90 17 24 1 

Daugavpils 22 3 12 6 1 

Rēzekne 10 5 4   1 

3.6.4.. tabula. Latgales reģiona vispārizglītojošo dienas skolu sadalījums pa plūsmām 2009./2010.m.g. Avots: IZM. 

 

Reģions / pilsēta Skaits 

Latgales reģions 20221 

Daugavpils 9680 

Rēzekne 4411 

3.6.5. tabula. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 2009./2010.m.g. Avots: IZM. 

 

Reģions / pilsēta Kopā  Sākumskolās Pamatskolās Vidusskolās Specskolās 

Latgales reģions 3004 9 1204 1463 328 

Daugavpils 1040   190 714 136 

Rēzekne 469     408 61 

3.6.6. tabula. Pedagogu skaits Latgales reģiona vispārizglītojošajās dienas skolās 2009./2010.m.g. Avots: IZM. 

 
Vidējās pakāpes izglītojamo skaits kopā uz 2009.gada 1.oktobri bija 4859, no tiem profesionālās izglītības iestādēs 
mācās 2659 audzēkņi, bet vidusskolu 10 -12 klasēs 2200 skolēni. 

Latgales reģiona novados kopā mācās 5791 izglītojamie, no tiem 2123 audzēkņu (37%) mācās profesionālās izglītības 
iestādēs.  
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Profesionālā vidējā izglītība  

Jauniešiem, kuri pēc vidusskolas absolvēšanas neiestājas augstākajās mācību iestādēs, svarīgi ir rast iespēju apgūt 
profesionālās prasmes, piedāvājot viengadīgas programmas, izmantojot esošo profesionālo izglītības iestāžu 
resursus. Šim pasākumam var piesaistīt Eiropas Sociālā fonda finansējumu. 

Latgales reģionā kopumā ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošas 15 profesionālās izglītības iestādes un 
viena koledža, kuras īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 
datiem kopējais audzēkņu skaits profesionālajās izglītības iestādēs Latgales reģionā kopā ir 5768 un kopējais vietu 
skaits (kapacitāte) visās profesionālās izglītības iestādēs ir 7855, vidējais piepildījums 73%.  

 

Reģions / pilsēta 

Uzņemti 

2009. g. 
Mācās 

Izlaidums 

2010.g. 

Latgales reģions 771 2563 475 

Daugavpils 1265 3113 975 

Rēzekne 299 1198 240 

3.6.7.tabula. Profesionālā izglītība Latgales reģionā 2009./2010.m.g. Avots: IZM. 

 

Savukārt Latgales reģiona novados profesionālās izglītības iestāžu vietu skaits ir 3310 vietas. Profesionālās izglītības 
iestāžu piepildījums uz 2009.gada 1.oktobri Latgales reģiona novados sastāda 64 %. 

Daugavpils pilsētā ir četras profesionālās izglītības iestādes un trīspadsmit vidusskolas (t.sk., trīs ģimnāzijas). 
Kopējais vietu skaits Daugavpils profesionālās izglītības iestādēs ir 3265. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
piepildījums sastāda 81%.  

Rēzeknes pilsētā ir divas profesionālās izglītības iestādes un astoņas vidusskolas (t.sk., viena ģimnāzija). Kopējais 
vietu skaits Rēzeknes profesionālās izglītības iestādēs ir 1280. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu piepildījums 
sastāda 77 %.  

Saskaņā ar IZM padotības profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm laika posmā līdz 2015. 
gadam Latgalē plānots samazināt kopējo IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu skaitu no 15 līdz 5, to 
skaitā izveidojot 3 kompetences centrus. 

Pēc Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010. 2015. īstenošanas Latgales reģionā 
paredzēts izveidot 3 profesionālās izglītības kompetences centrus, 3 profesionālās izglītības iestādes ar specializāciju 
(t.sk., Malnavas koledža), Ilūkstes novada pašvaldība ir izteikusi vēlēšanos pārņemt Bebrenes Profesionālo 
vidusskolu.  

Šobrīd Latgalē iespējams apgūt vidējo profesionālo izglītību sekojošās specialitātēs. 

Mašīnbūves un metālapstrādes jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Latgales Transporta un 
sakaru tehniskajā skolā (metālapstrādātājs, virpotājs, atslēdznieks, lokomotīvju saimniecības tehniķis, transporta 
vagonu tehniķis, sliežu ceļu saimniecības tehniķis, ritošā sastāva atslēdznieks). 

Būvniecības jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Dagdas arodvidusskolā (apdares darbu 
strādnieks), Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā (apdares darbu tehniķis, apdares darbu strādnieks, 
mūrnieks, krāšņu podnieks, sanitārtehnisko iekārtu montētājs, ceļu būvtehniķis),  

Rēzeknes 14.arodvidusskolā (apdares darbu strādnieks, ēku celtnieks), Lūznavas Profesionālajā vidusskolā (apdares 
darbu tehniķis), Jaunaglonas arodvidusskolā (guļbūves ēku celtnieks, namdaris, remontstrādnieks), Latgales 
Amatniecības meistaru skolā (namdaris), Zilupes arodvidusskolā (būvstrādnieks). 

Enerģētikas, elektronikas un automātikas jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Latgales 
Transporta un sakaru tehniskajā skolā (elektriķis), Viļānu 41.arodvidusskolā (elektriķis), Daugavpils 1.arodvidusskolā 
(elektromontieris). 

Mašīnzinību jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Dagdas arodvidusskolā (automehāniķis), 
Daugavpils Celtnieku Profesionālajā vidusskolā (autoelektriķis), Jaunaglonas arodvidusskolā (automehāniķis), 
Latgales Transporta un sakaru tehniskajā skolā (automehāniķis, sliežu ceļu saimniecības tehniķis, lokomotīvju 
saimniecības tehniķis, transporta vagonu tehniķis, dzelzceļa transporta pārvadājumu drošības tehniķis, dzelzceļa 
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transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis), Lūznavas Profesionālajā vidusskolā (automehāniķis), 
Malnavas koledžā (automehāniķis), Viļānu 41.arodvidusskolā (automehāniķis), Višķu Profesionālajā vidusskolā 
(lauksaimniecība tehnikas mehāniķis), Zilupes arodvidusskolā (automehāniķa palīgs). 

Pārtikas produktu ražošanas jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Rēzeknes Profesionālajā 
vidusskolā (pārtikas produktu ražošanas tehniķis).  

Tekstiliju ražošanas jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Viļānu 41.arodvidusskolā (šūto 
izstrādājumu izgatavotājs, drēbnieks), Daugavpils 1.arodvidusskolā (palīgšuvējs, šuvējs, drēbnieks), Dagdas 
arodvidusskolā (drēbnieks).  

Tūrisma un atpūtas organizācijas un Viesnīcu un restorānu pakalpojumu jomā profesionālās izglītības programmas 
tiek īstenotas Bebrenes Profesionālajā vidusskolā (viesnīcu pakalpojumu speciālists), Dagdas arodvidusskolā 
(ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavāra palīgs), Rēzeknes profesionālajā vidusskolā (ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists, viesmīlības pakalpojumu speciālists), Višķu Profesionālajā vidusskolā (ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists), Daugavpils Tirdzniecības skolā (pavārs, konditors, restorānu pakalpojumu speciālists), Preiļu 
arodvidusskolā (pavārs), Zilupes arodvidusskolā (pavārs).  

Kokapstrādes jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Daugavpils 1.arodvidusskolā (galdnieka 
palīgs), Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā (mēbeļu galdnieks, galdnieks), Rēzeknes 14.arodvidusskolā 
(mēbeļu galdnieks).  

Lauksaimniecības specialitāšu jomā profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas Malnavas koledžā (lauku 
īpašuma apsaimniekotājs, Višķu Profesionālajā vidusskolā (lauku īpašuma apsaimniekotājs, lauksaimniecības 
tehnikas mehāniķis), Lūznavas Profesionālajā vidusskolā (zivkopis), Bebrenes Profesionālajā vidusskolā 
(veterinārārsta asistents).  

 

Augstākā izglītība  

Šobrīd Latgalē augstāko izglītību piedāvā divas reģionālās augstskolas – Daugavpils universitāte, Rēzeknes augstskola  

 

Tajā skaitā 

 
Pilna laika studijās Nepilna laika studijās 

 
Augst- 

skola 

 
Studējošo 

skaits 
budžeta maksas Maksas 

NL no 

kopskaita, 
% 

Izmaiņas 

pret 
2008./2009. 

st.g., % 

DU 3651 1871 625 1155 32 -11 

RA 2642 1321 297 1024 39 -13 

3.6.8. tabula. Pamatstudijās studējošo skaits Latgales reģionālajās augstskolās 2009./2010. studiju gadā. Avots: IZM. 

 

Daugavpils Universitāte ir otra lielākā klasiska tipa valsts universitāte Latvijā, turpina attīstīties par svarīgu zinātniski 
pētniecisku centru valsts Dienvidaustrumu daļā. Daugavpils Universitāte piedāvā studijas 5 fakultātēs: Dabaszinātņu 
un matemātikas, Humanitārā, Izglītības un vadības, Mūzikas un mākslas un Sociālo zinātņu fakultātē. 

Daugavpils Universitāte ir uzsākusi īstenot pasākumus, kas palīdzētu ne tikai saglabāt esošo studentu skaitu, bet pat 
palielinātu to, motivētu Austrumlatvijas reģiona jauniešus izvēlēties DU par savu izglītības ieguves iestādi, kā arī 
piesaistītu citu Latvijas reģionu un ārvalstu studentus. Lai apmierinātu Latgales reģiona darba tirgus pieprasījumu, 
DU paplašina studiju iespējas dažādās studiju tematiskajās jomās un plāno izveidot arī jaunas programmas: dabas 
zinātnēs un inženierzinātnēs (Vides zinātne, Datorzinātnes, Mašīnbūve, Mehatronika, Elektronika, Nanotehnoloģijas 
u.c.), sociālajās zinātnēs, uzsverot uzņēmējdarbības nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā un reģionālos aspektus 
(Tiesību zinātne, Sabiedrības un iestāžu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Grāmatvedība, Finanses, Elektroniskā 
komercija, Reģionālā plānošana u.c.), veselības un sociālajā aprūpē (Fizioterapija, Māszinības, Biomedicīna u.c.), 
humanitārajās zinātnēs, akcentējot starpvalstu sociāli ekonomisko sadarbību (Starpkultūru attiecības, 
Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari u.c.) un mākslā (Datordizains, Mākslas menedžments, Vides dizainers 
u.c.). Tiek izstrādātas jaunas starpdisciplināras studiju programmas, kas gatavos plašāka profila speciālistus, kuri 
spēs elastīgāk pielāgoties mainīgajai sociāli ekonomiskajai videi un darba tirgum ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.  
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2009. gadā Daugavpils Universitātē darbojas vienpadsmit zinātniskie institūti un centri, kas veic zinātniski 
pētniecisko darbību šādās jomās: 

1. Ekoloģijas institūts;  
2. Ilgtspējīgas izglītības institūts; 
3. Komparatīvistikas institūts; 
4. Latgales Pētniecības institūts; 
5. Sistemātiskās bioloģijas institūts; 
6. Sociālo pētījumu institūts; 
7. Gunta Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs; 
8. Mutvārdu vēstures centrs; 
9. Matemātisko pētījumu centrs; 
10. Baltkrievijas-Latvijas zinātniski inovatīvais centrs stiprināšanas tehnoloģiju jomā; 
11. Mākslas zinātņu institūts. 

Studiju process DU ir organizēts 3 mācību korpusos: Vienības ielā 13, Parādes ielā 1 un Saules ielā 1/3, kā arī Sporta 
kompleksā (Kandavas ielā 1). Lauku prakses nodrošināšanai ir tudiju un pētniecības bāze “Ilgas”. DU ir izveidota 
bibliotēka, kas 2006.gadā tika akreditēta uz 5 gadiem. Tās kopējais krājums 2008.gada beigās ir 311753 vienības. DU 
Informācijas tehnoloģiju centrs nodrošina Internet pieslēgumu un citu Internet pakalpojumu sniegšanu 
studējošajiem un personālam. DU ir izveidota un tiek uzturēta atbalstošā infrastruktūra; dienesta viesnīcas, 
ēdināšanas pakalpojumi, sporta un atpūtas infrastruktūra. 

Lai nodrošinātu attīstību un paaugstinātu konkurētspēju, DU 2004.-2006.gada un 2007. – 2013.gada plānošanas 
periodos ir īstenojusi daudzus nozīmīgus pasākumus: piedalījusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas 
Sociālā fonda, Interreg un citos projektu konkursos, ieguvusi finansējumu 29 projektu īstenošanai, piesaistot 
projektu finansējumu gandrīz 5 miljonu LVL apmērā2. Par iegūtajiem līdzekļiem DU ir veikusi studijām un pētniecībai 
nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegādi. No 2005. – 2008.gadam DU mācību korpusos veikti remontdarbi 239 
tūkst. LVL apjomā, 2008.gadā piesaistītas valsts investīcijas 300 tūkst. LVL dienesta viesnīcas rekonstrukcijai Parādes 
ielā 11. 

Rēzeknes Augstskola ir valsts dibināta Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno 
studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. Rēzeknes Augstskolā ir 
četras fakultātes: Pedagoģijas, Humanitāro un juridisko zinātņu, Inženieru un Ekonomikas fakultātes.  

Rēzeknes Augstskola veidota uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu bāzes un kā patstāvīga 
mācību iestāde sāka darboties 1993. gada 1. jūlijā. 1999.gadā RA ir ieguvusi beztermiņa starptautisko akreditāciju un 
kļuvusi par nozīmīgu kultūras, izglītības zinātnes centru. Augstskolai ir izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldībām. 
 
Viens no svarīgākajiem augstskolas uzdevumiem ir bijis paaugstināt iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvaru pilsētā 
un reģionā, kā arī vidusskolas absolventus piesaistīt studijām un pēc augstskolas absolvēšanas darbam Latgales 
reģionā. 
RA Konventa locekļi ir Latgales reģiona pašvaldību vadītāji un uzņēmēji. Kopā ar pašvaldībām augstskola ir 
izstrādājusi valsts mēroga projektus, piemēram, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas projektu. Sadarbībā ar 
Latgales reģionālo attīstības aģentūru augstskolas docētāji izstrādāja Latgales reģionālās attīstības plānu, Rēzeknes 
reģiona tūrisma attīstības koncepciju u.c. projektus. 

1995. gadā RA sastāvā tika integrēts Rēzeknes Skolotāju institūts, izveidojot vēl vienu fakultāti - Pedagoģijas 
fakultāti. Laika gaitā augstskolas darbība izvērsta četrās fakultātēs – Humanitāro un juridisko zinātņu, Ekonomikas, 
Inženieru un Pedagoģijas fakultātē. 

Studijas RA notiek trijos līmeņos – pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktora studiju programmās. Pamatstudiju 
līmeņa programmas ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas, akadēmiskās bakalaura studiju programmas. 
Augstākā līmeņa studijās RA īsteno profesionālās augstākās izglītības studiju programmas uz augstākās izglītības 
bāzes, profesionālās maģistra studiju programmas un akadēmiskās maģistra studiju programmas. Trešais līmenis ir 
doktora studiju programmas. Doktora studiju nodrošināšanā ir izveidota sadarbība ar citām Latvijas un ārzemju 
augstskolām. 
RA īsteno studijas pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes formā. Ir iestrādes e-studiju kursu un moduļu 
piedāvājumā.  



  
 

Latgales reģiona ekonomikas profils 24 

RA nodrošina tālākizglītības iespējas, katru gadu piedāvājot vidēji 20 – 30 profesionālās pilnveides un tālākizglītības 
kursus un programmas. 

RA zinātniskās darbības attīstībai ir izveidoti četri zinātniskie institūti: 
- Latgales ilgtspējīgās attīstības pētnieciskais institūts (LIAPI), 
- Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts (LTPI), 
- Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI), 
- RA Letonikas institūts (RALI). 

RA studiju norises pamatvieta ir Rēzekne. Lai paplašinātu piekļuvi augstākajai izglītībai, RA izveidojusi Madonas 
filiāli, kur tiek īstenotas trīs studiju programmas inženierzinātņu, vadības zinātņu un tiesību zinātņu jomās. 

Bez minētajām divām reģionā bāzētajām augstskolām studijas Latgalē nodrošina virkne galvaspilsētas juridisko un 
fizisko personu dibinātas augstskolu filiāles (Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Ekonomikas un kultūras augstskola, 
Informāciju sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas mākslas akadēmija, Latvijas Universitāte, Muitas koledža, 
Psiholoģijas Augstskola, Rīgas Aeronavigācijas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo tehnoloģiju augstskola, 
Transporta un sakaru institūts, Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība”, Valsts robežsardzes koledža). 

Liela daļa no studiju programām ir piemērotas arī specifiskājām Latgales reģiona darba tirgus prasībām. Piemēram, 
Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle piedāvā reģiona iedzīvotājiem iegūt augstāko profesionālo izglītību 
„Transporta un biznesa loģistikas” un „Uzņēmējdarbības vadība transportā” studiju programmās, kā arī bakalaura 
grādu ”Transporta komerciālās ekspluatācijas” studiju programmā. Izstrādāta arī jauna programma, kura, visu 
studiju laiku mācoties Daugavpilī, nodrošina iespēju iegūt akadēmisko grādu „Inženierzinātņu bakalaurs 
mašīnmācībā”. Īpaši Latgales filiālei sagatavota šīs programmas specialitāte „Virszemes transporta ekspluatācija”. 
Programma izstrādāta, ņemot vērā reģiona specifiku un speciālistu, kuri strādā transporta uzņēmumu nozarē, 
ieteikumus. Tas ir profesionāla inženiera izglītības pamats. Vairāk nekā 65% mācību slodzes ir atvēlēti klasisko 
inženierzinātņu priekšmetu apguvei un apmēram 35% - priekšmetiem, kas saistīti ar menedžmentu, ekonomiku, 
valodām u.c. Viss studiju process notiek TSI Latgales filiālē, turklāt tiek izmantota Latgales transporta un sakaru 
tehniskās skolas un „Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcas” materiāli tehniskā bāze, mūsdienu 
datortehnoloģijas. Ražošanas prakse notiek uzņēmumā „Latvijas Dzelzceļš” un „Daugavpils autobusu parks”, kā arī 
citos Latgales reģiona transporta uzņēmumos.   

 

Mūžizglītība  

Salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem Latgalē vērojama lielāka aktivitāte mūžizglītības jomā. 2009. gadā Latgalē 
procentuāli visvairāk pieaugušo (izņemot Rīgu) bija iesaistīti formālās izglītības  

 

 

Formālā 
un/vai 
neformālā 
izglītība 

Formālā 
izglītība 

Neformālā 
izglītība 

Formālā 
un/vai 
neformālā 
izglītība 

Formālā 
izglītība 

Neformālā 
izglītība 

 
skaits tūkst. % 

skaits 
tūkst. 

% 
skaits 
tūkst. 

% 

PAVISAM 394.4 100.0 65.4 100.0 369.6 100.0 

Rīgas reģions 135.3 34.3 24.5 37.5 127.9 34.6 

Pierīgas reģions 77.4 19.6 10.1 15.4 73.6 19.9 

Vidzemes 
reģions 40.2 10.2 6.5 9.9 37.0 10.0 

Kurzemes 
reģions 58.8 14.9 7.7 11.7 56.0 15.2 

Zemgales 
reģions 37.9 9.6 6.2 9.5 35.6 9.6 

Latgales 
reģions 44.8 11.4 10.4 16.0 39.5 10.7 

3.6.9. tabula. Piedalīšanās pieaugušo izglītībā sadalījumā pa reģioniem 2009. gadā. Avots: IZM 
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Izglītības līmenis 

 

Izglītības līmeni reģionā raksturo iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars reģiona novadu teritorijās (31.attēls), kas 
reģionā caurmērā ir līdzīgs ar Vidzemes un Kurzemes reģiona kopējiem rādītājiem, bet novadu griezumā spilgti parādās 
pilsētu ietekme, kur tām pieguļošajās teritorijās iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars ir ievērojami augstāks. 

Iedzīvotāju ar izglītību mazāk par 4 klasēm īpatsvars 15 gadu vecumā un virs 15 gadu vecuma grupā Latgales reģiona 
novadu teritorijās (32. attēls) atšķirības saistās ar iedzīvotāju vecuma sastāva īpatnībām, kur rādītājs ir augstāks 
teritorijās ar lielāku vecākā gadu gājuma iedzīvotāju kopu. 

 

 

3.6.1. attēls. Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars Latgales reģiona novadu teritorijās 
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3.6.2. attēls. Iedzīvotāju ar izglītību mazāk par 4 klasēm īpatsvars vecumā virs 15 g. Latgales reģiona novadu 
teritorijās 
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Secinājumi 

1. Reģionā vēsturiski ir izveidojusies situācija ar augstu bezdarba līmeni. 

2. Reģionā vēsturiski saglabājies salīdzinoši kvalificēts un lēts darbaspēks, kas nodrošina Latgales 
reģiona ekonomikas konkurētspēju uz zemāku izmaksu rēķina, taču konkurētspējas saglabāšanai 
jasekmē augstākās pievienotās vērtības produkcijas ražošana.  

3. Liels bezdarbnieku un vecāku ļaužu īpatsvars reģionā nosaka sociālo  jautājumu aktualitāti un lileu 
pašvaldību uzmanības un līdzekļu atvēlēšanu šo jautājumu risināšanai. Ierobežoto resursu apstākļos 
tas var novest pie ‘ugundsgrēku dzēšanas sindroma’ un nepietiekošās uzmanības un līdzekļu 
atvēlēšanas attīstības jautājumiem.  

4. Reģionā ekonomiskajā attīstībā uzsvars būtu liekams uz darbaspēka kvalifikacijas un darba 
efektivitātes celšanu, līdztekus investīcijām pamatlīdzekļos. 

5. Reģiona izveidots efektīvs izglītības iestāžu tīkls, kurām vairāk jāpielāgojas reģiona darba tirgus 
specifikai u uzņēmumu vajadzībām, lai nodrošinātu reģiona konkurētspējas saglābāšanu un 
palielināšanu.  
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4. Infrastruktūra 
 
  Viena no galvenajām Latgales reģiona attīstības priekšrocībām ir sabalansētais un integrētais transporta 
infrastruktūras tīkls, kas ietver autoceļus, dzelzceļu, gaisa transportu un velotransportu. 4.1. attēlā ir attēlota 
Latgales reģiona transporta infrastruktūra. 
 

 
4.1. attēls. Latgales reģiona transporta infrastruktūra. Avots: Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
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4.1. Autoceļi 

Latgali šķērso trīs nacionālas un arī starptautiskas nozīmes autoceļi: 

• A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki); 

• A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova), kas ir Eiropas ceļu tīkla E22 (Holiheda-Ventspils-
Rīga-Velikije Luki-Maskava-Vladimira-Nižnij Novgorod) daļa; 

• A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi), kas ir Eiropas ceļu tīkla E 
262 (Kauņa-Ukmerģe-Daugavpils-Rēzekne-Ostrova) daļa. 

   
Valsts 1. un 2. šķiras ceļu tīkls radiāli savieno galvenos apdzīvojuma centrus ar zemāka līmeņa centriem. Visi 

pašvaldību centri savienoti vismaz ar valsts 2. šķiras autoceļiem (skatīt 4.1.attēlu). Daudzas apdzīvotās vietas 
atrodas pie svarīgākajiem ceļiem, bet starp mazajiem centriem, kas izvietoti perifērijā, ir slikta satiksme. Valsts 
robeža kā šķērslis noteikusi ceļu radiālu orientāciju uz iekšzemes centriem, tāpēc austrumu pierobežā vāji attīstīta 
satiksme gar robežu. Autoceļu konfigurācija un sliktais ceļu stāvoklis ietekmē nomaļu teritoriju sasniedzamību, 
palielina reālo attālumu no galvenajiem centriem, ko vēl pasliktina sabiedriskā transporta neesamība vai 
nepietiekamība.  

Tikai nelielai daļai valsts 2. šķiras autoceļu ir melnais asfalta segums, vairumam ceļu –grants segums. 
Uzņēmējiem ir iespējas attīstīt apkalpes infrastruktūru– degvielas uzpildes staciju un autoservisu, viesnīcu un 
kafejnīcu, Latgales reģionā. 

 
 

 
 

4.1.1.attēls. Trans-Eiropas autoceļu (TEN) tīkls Latvijā. Avots: Latvijas valsts ceļi 
 
 Latgales reģionu šķērso arī Trans-Eiropas autoceļu tīklā iekļautie ceļi, attēlā 4.1.1. ir parādīts šo autoceļu 
tīkls Latvijas teritorijā. Latvijas teritorijā TEN ceļu maršrutos iekļaujas gandrīz viss esošais valsts galveno autoceļu 
tīkls, kas ir esošā ceļu tīkla augstākā kategorija un tehniski kvalitatīvākā daļa, kura arī pašreizējos apstākļos 
funkcionāli pilda starptautiskās satiksmes vajadzības. 
 54,1% no aptaujātajiem uzņēmējiem autoceļus atzīst par ļoti nozīmīgiem sava uzņēmuma attīstībai un 
tikai 12,2% par mazsvarīgu faktoru. 45,9 % uzskata, ka pieejamie autoceļi ir apmierinošā kvalitātē, bet 39,9% 
uzskata, ka nepieciešams veikt kvalitātes uzlabošanu- uzlabot autoceļu uzturēšanu gan ziemā, gan vasarā, grants 
segumu nomainīt ar melno ceļa segumu, kā arī uzlabot autoceļu uzturētāju darba kvalitāti un veikt stingrākas ceļu 
būvniecības un remontdarbu kontroles. 
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4.2. Dzelzceļi 

 
Latgales reģionu šķērso vairākas starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnijas:  

• Maskava –Zilupe –Rēzekne -Krustpils –Jelgava - Ventspils; 

• Vitebska - Indra – Daugavpils - Krustpils-Rīga; 

• Sanktpēterburga -Kārsava- Rēzekne-Daugavpils-Eglaine- Klaipēda/ Kurcums -Viļņa.  
 Dzelzceļa koridori izvietoti paralēli trim galvenajiem autoceļiem, pastiprinot Jēkabpils, Rēzeknes un 
Daugavpils kā svarīgu reģiona mezglu punktu lomu. Dzelzceļu izvietojumu skatīt 4.1.attēlā. 

Pēc „Latvijas Dzelzceļa” sniegtās informācijas, laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam Latgales reģiona 
teritorijā tiek plānoti šādi pasākumi dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanai: 

• Satiksmes automātiskās vadības sistēmas ieviešana posmos Rēzekne – Krustpils un Daugavpils-Krustpils; 

• Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Indra - Bigosova; 

• Daugavpils kravu mezgla attīstība; 

• Jauna atsevišķa sliežu ceļa būvniecība posmā Rēzekne - Krustpils. 
Minētos pasākumus plānots veikt gadījumā, ja tiks pārsniegta esošā caurlaides spēja, it sevišķi posmā Indra - 

Daugavpils.  
Uzņēmēju aptaujas dati liecina, ka reģiona lielākie uzņēmumi samērā maz izmanto dzelzceļu, tikai 6,1% 

dzelzceļu atzīst par ļoti nozīmīgu savam uzņēmumam. Uzņēmumi, kuriem dzelzceļs ir nozīmīgs lielākoties atrodas 
Rēzeknē un Daugavpilī, kur tiem ir lielākas iespējas izmantot šo infrastruktūru. 68,8% no tiem uzņēmējiem, kuriem 
dzelzceļš ir nozīmīgs uzņēmuma attīstībai, uzskata, ka dzelzceļa infrastruktūra ir apmierinošā līmenī un tikai 9,4% 
uzskata, ka nepieciešams veikt uzlabojumus. 
 

4.3. Velosipēdistu un gājēju celiņi 

 
Patreiz Latgales reģiona pilsētās un novados ir vāji attīstīta veloceliņu infrastruktūra, lielākoties, 

velosipēdisti izmanto gājēju celiņus vai autoceļus. Pilsētās mazs skaits iedzīvotāju savās ikdienas gaitās kā 
pārvietošanās līdzekli izmanto velosipēdu, cilvēki, kuri dzīvo laukos,  ikdienā velosipēdus izmanto biežāk. 

Tajā pašā laikā, arvien lielāku popularitāti iegūst velotūrisms, arī piedāvātais Eiropas velosipēdu maršruts Nr. 
11 Nordkapa-Atēnas šķērsos Latgales reģionu (skat. 4.3.1. attēlu).  
 

   
4.3.1. attēls. Eiropas velotūrisma galvenie maršruti 
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Atsaucoties uz iedzīvotāju un tūristu vēlmi ceļot ar velosipēdiem, Latgales reģiona pašvaldības ir izveidojušas 
vairākus velomaršrutus. Ļoti daudz velomaršrutu tika izveidots un apkopots Eiropas savienības Kopienu iniciatīvas 
Interreg IIIB Kaimiņattiecību programmas un Tacis programmas projekta „Velomaršrutu tīkla attīstīšana Baltijas 
Ezeru zemē” ietvaros. Baltijas ezeru zeme ir ezeriem bagātākais apvidus Baltijā, ietverot Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pierobežas reģionus. Baltijas ezeru zemē Latviju pārstāv Latgales reģiona pašvaldības: Daugavpils 
pilsēta, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Preiļu novads, Līvānu novads, Vārkavas novads, Riebiņu novads, 
Aglonas novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Viļānu novads, Krāslavas novads un Dagdas novads. Šajā 
teritorijā atrodas vairāk nekā divi tūkstoši ezeru. Baltijas ezeru zemes īpašās priekšrocības ir tās reljefs, daba, tīrais 
gaiss un brīnišķīgie cilvēki. Šī projekta ietvaros tikai izdots Baltijas ezeru zemes velotūrisma ceļvedis, kurā apkopoti 
45 velomaršruti. Maršrutu kopgarums ir 2263 km, no tiem 753 km Latgales reģionā. Ir izveidots arī starptautiskais 
velomaršruts „Uz 2 riteņiem pa 3 valstīm”, kura garums ir 214 km pa Latviju, Baltkrieviju un Lietuvu. Šajā reģionā 
nav speciāli ierīkotu velo ceļu, tie plānoti pa esošajiem auto ceļiem vai takām. Visos piedāvātajos maršrutos ir 
ietverti apskates objekti, atpūtas vietas 

 

4.4. Gaisa satiksme 

 
Latgales reģionam tuvākās starptautiskās lidostas ir Rīgā (ap 250 km no Rēzeknes un Daugavpils), kā arī 

Viļņā un Kauņā Lietuvā (ap 200 km no Daugavpils un vairāk nekā 300 km no Rēzeknes). 
 Ir uzsākts darbs pie reģionālās lidostas Daugavpilī projekta attīstīšanas.  Lidosta atrodas Naujenes pagastā 
Lociku ciemā, 1 km attālumā no valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - 
Lietuvas robeža (Medumi) (A13), kas ir daļa no Eiropas ceļa E262 Varšava- Sanktpēterburga, un 1 km attālumā no 
valsts galvenā autoceļa Rīga - Daugavpils - Krāslava- Baltkrievijas robeža (Paternieki) (A6). Lidosta atrodas netālu no 
dzelzceļa līnijas Rīga – Daugavpils- Indra. Novietojums pie svarīgiem transporta koridoriem Daugavpils lidostas 
atrašanās vietu padara pievilcīgu. Piesaistītie investori no Spānijas savu darbu ir uzsākuši ar situācijas analīzi, pēc kā 
tiks dibināts kopuzņēmums. Zeme ir pašvaldības īpašums, bet investori nodrošinās visu finansējumu. Ja analīze dos 
pozitīvu rezultātu un būs nodibināts kopuzņēmums, sāksies lidostas būvniecība. Kopumā investori šajā projektā 
plāno ieguldīt 60 miljonus eiro. Projekta realizācijas gadījumā tiks izveidotas vairāk kā 500 darba vietas. Lidostas 
attīstības projekta 1.posma ietvaros ir paredzēta skrejceļa rekonstrukcija, pasažieru termināla, gaisa satiksmes 
drošības torņa būve, manevrēšanas celiņu izbūve, autostāvvietu būve. 2. posmā paredzēta kravu termināla būve. 
Lidostas projekta realizēšana nodrošinās regulāru avio satiksmi ar dažādām valstīm. Potenciāli virzieni – Maskava, 
Sanktpēterburga, Kijeva, Minska, Tallina, Viļņa, Varšava, Skandināvija valstis un Īrija. Lidostas vadība vēlas to 
pozicionēt arī kā mezgla kravu lidostu, lai piegādātu kravas precīzi noteiktajā laikā. Lociku lidostas zemesgabala 
īpašnieks ir Daugavpils pilsētas dome.  

Pašlaik reģionā nav citu sertificētu, darbojošos lidostu. Lidlauks Rēzeknē tiek izmantots tikai apmācību 
lidojumiem.  

Uzņēmēju aptaujas rezultāti liecina, ka 5,1% no aptaujātajiem uzņēmējiem lidostas pakalpojumi ir ļoti 
svarīgi un vairāki uzņēmēji, lielākoties, no Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada norādīja, ka ļoti nozīmīgi viņu 
uzņēmējdarbības attīstībai ir reģionālās lidostas attīstība. 

 

4.5. Ūdensceļi 

 
Līdz 12. gadsimtam Daugava bija galvenā transporta artērija, kas savienoja austrumus ar Baltijas jūru. Vēlāk, 

kad gar upi tika uzbūvēti ceļi, ūdensceļu izmantoja galvenokārt tikai kokmateriālu pludināšanai. Pēc 
hidroelektrostaciju kaskādes uzbūvēšanas šī funkcija pazuda.  

Kopš Daugava zaudējusi savu lomu kā ūdensceļš, saasinājusies satiksmes problēma starp abiem upes 
krastiem. Attālumi starp tiltiem ir pārāk lieli: no Daugavpils līdz Krāslavai aptuveni 50 km, no Daugavpils līdz 
Jēkabpilij – 90 km, bet vienīgā prāmju pārceltuve darbojas tikai Līvānos. Tā rezultātā Daugavas kreisā krasta 
teritorijās ir daudz sliktākas satiksmes un komunikāciju iespējas ar lielajiem centriem, nav pieejas pakalpojumiem, 
līdz ar to tās ir ekonomiski vājāk attīstītas un mazāk apdzīvotas. 
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4.6. Elektroniskie sakari un telekomunikācijas 

 
Interneta pieejamība Latvijas reģionos gada sākumā (%)  

Internets mājsaimniecībās   
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

LATVIJA 14.7 30.5 42.2 50.5 52.8 58.0 
Rīgas reģions 21.2 42.3 52.6 60.4 60.4 64.4 
Pierīgas reģions 10.0 30.4 47.5 59.5 57.8 64.7 
Vidzemes reģions 18.8 26.7 37.4 ... 43.6 47.6 
Kurzemes reģions 13.4 23.8 41.6 48.1 52.8 54.1 
Zemgales reģions 12.3 19.4 33.8 48.4 50.3 60.7 
Latgales reģions 6.0 21.4 24.1 32.3 39.5 43.9 
4.6.1. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem interneta pieejamība  Latgales mājsaimniecībās 2009.gadā 
salīdzinot ar 2004.gadu ir palielinājusies 7 reizes. 4.6.1. tabulā redzams, ka 2009.gadā internets ir pieejams 43,9 % 
mājsaimniecībām, 2004.gadā šis rādītājs bija 6%. Latgalē ir pieejami 414 publiskie interneta pieejas punkti, kas 
nodrošina iespēju visiem iedzīvotājiem izmantot elektroniskos pakalpojumus. 212 publiskie interneta pieejas 
punkti ir uzstādīti Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta „Publisko interneta punktu izveide Latgales 
reģionā” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Šo publisko interneta pieejas punktu atrašanās 
vietas un Latgales reģiona pārklājumu var apskatīt 3.pielikumā.  Pārējie 202 punkti ir izvietoti publiskajās 
bibliotēkās. Visos publiskās pieejas interneta punktos ir iespēja pieslēgties bezvadu internetam. 

Reģiona lielāko uzņēmumu aptauja parāda, ka uzņēmējiem ir ļoti svarīgi, lai būtu pieejams kvalitatīvs 
internets. 49,0% no aptaujātajiem uzņēmumiem atbildēja, ka internets viņu biznesa attīstībai ir ļoti nozīmīgs, tikai 
9,2% no uzņēmējiem interneta pieejamība ir mazsvarīga.  Atbildot uz jautājumu par uzņēmumam pieejamā 
interneta kvalitāti, 62,2 % aptaujāto uzņēmumu uzskata, ka internets ir apmierinošā līmenī, bet 19,4% izsaka 
neapmierinātību. Vairāki uzņēmēji, kas savu saimniecisko darbību veic lauku teritorijā ir neapmierināti ar interneta 
pakalpojumu kvalitāti, norādot, ka nav iespēju izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, jo nav konkurences interneta 
pakalpojumu piedāvātāju vidū. 

Tāpat kā visā Latvijas teritorijā, Latgales reģionā mobilos sakarus nodrošina šādi mobilo sakaru operatori: 
Latvijas mobilais telefons (LMT), Tele 2, Bite, Telekom Baltija. Šie uzņēmumi piedāvā gan priekšapmaksas kartes, 
gan pieslēgumus, ir arī  iespēja izmantot vispārējos datu pakešu pārraides pakalpojumus (GPRS). Latgales reģionā 
visplašākais mobilo sakaru tīkla pārklājums ir LMT operatoram. Fiksētos telefonsakarus Latgales reģionā piedāvā 
Lattelecom un IZZI. 

Uzņēmēju aptaujas rezultāti apliecina, ka ārpus lielākajiem centriem ir lielāka neapmierinātība par 
pakalpojumu kvalitāti. 56,1% uzņēmēju atzina, ka telekomunikāciju pakalpojumi ir ļoti svarīgi uzņēmuma 
veiksmīgai darbības nodrošināšanai un 14,3% norādīja, ka nepieciešams šos pakalpojumus uzlabot, paplašināt tīkla 
pārklājumus, lai uzņēmējs varētu izvēlēties vispiemērotāko. 

4.7. Pārvadājumi 

 
Pasažieru pārvadājumi 
Sabiedriskos pasažieru pārvadājumus Latgalē nodrošina vairāki autotransporta uzņēmumi un a/s “Pasažieru 

vilciens”. Reģionu iekšējos maršrutus apkalpo autopārvadātāji, pašvaldību uzņēmumi, specializētas mācību 
iestādes, paju sabiedrības, individuālie uzņēmumi. Autoostas ir gandrīz visās Latgales reģiona pilsētās. Kopš 
2010.gada 1.janvāra Latgales plānošanas reģiona administrācija ir pārņēmusi no rajonu padomēm sabiedriskā 
transporta organizēšanas funkciju.  

Ceļā pavadītais laiks braucot ar autobusu līdz Rīgai no nacionālas nozīmes pilsētām (Daugavpils, Rēzekne) ir 
3,5 – 4 stundas, no pierobežas – 4,5 – 5 stundas. 

Latgales reģionu šķērso trīs dzelzceļa līnijas, no tām neviena nav elektrificēta. Pasažieru pārvadājumi notiek 
pa divām dzelzceļa līnijām. Taču pasažieru vilcienu reisu ir samērā maz, ar vilcienu no Rīgas var aizbraukt uz šādām 
Latgales reģiona pilsētām – Daugavpili, Rēzekni, Viļāniem, Līvāniem, Ludzu, Zilupi. 

Latgales reģionā cauri Kārsavas, Rēzeknes, Zilupes un Daugavpils staciju kursē un pietur starptautiskie 
pasažieru vilcieni. Savukārt vietējo pasažieru vilcienu stacijas maršrutā Zilupe-Rīga ir Zilupē, Briģos, Nirzā, Istalsnā, 
Ludzā, Cirmā, Taudejāņos, Rēzekne-2, Sakstagalā un Viļānos. Pa maršrutu Daugavpils-Rīga pasažieru vilcienu 
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stacijas ir Daugavpilī, Mežciemā, Līksna, Vabolē, Nīcgalē, Jersikā un Līvānos. Līnijā Rīga-Ieriķi-Gulbene-Balvi-Žīguri-
Vecumi-Pitalova (Abrene) vilcienu kustība ir slēgta. 

No Rēzeknes līdz Rīgai var aizbraukt 4 reizes dienā, no Daugavpils 3 reizes, savukārt, no Kārsavas līdz Rīgai 
tikai reizi dienā. Caur staciju „Rēzeknes-2” kursē gan valsts, gan starptautiskie pasažieru vilcieni Rīga-Maskava, 
Rīga-Sanktpēterburga. Latgales reģionu tranzītā šķērso arī vilciens Sanktpēterburga- Viļņa 

Ceļā pavadītais laiks atkarīgs no pieturvietu skaita, piemēram, braucot no Zilupes uz Rīgu ar valsts pasažieru 
vilcienu, ceļā jāpavada 5 stundas, savukārt, ar starptautisko vilcienu Maskava-Rīga, tikai 4 stundas.  
  

Kravu pārvadājumi 
2007.gadā Latgales reģiona attīstības aģentūra partnerībā ar Vidzemes attīstības aģentūru, Pleskavas 

apgabala administrāciju, kompāniju „Region- Expo” (kas pārstāvēja tās dibinātāju Leņingradas apgabala 
administrāciju) un Rietumkrievijas loģistikas attīstības centru ieviesa Interreg III A Ziemeļu prioritātes projektu 
„Jauna telpiskās attīstības zona Latvijas un Krievijas pierobežas reģioniem- apvienojot divu valstu potenciālu”. Šā 
projekta ietvaros tika veikti vairāki apjomīgi pētījumi

12
 par transporta un loģistikas pakalpoju attīstības iespējām. 

Projekta ietvaros pasūtītajā pētījumā “Latgales un Vidzemes reģionu, Pleskavas un Ļeņingradas apgabalu 
potenciāla analīze transporta un loģistikas pakalpojumu jomā. Esošās tendences un attīstības iespējas” izdarītie 
secinājumi par Latgales reģiona kravu pārvadājumu plūsmām: 

- Kravu plūsma no austrumiem uz rietumiem pārsvarā virzās pa dzelzceļu, no rietumiem uz austrumiem – 
pa autoceļiem.  

- Pārvadājumus caur Latvijas un Krievijas robežu pārsvarā veido tranzītpārvadājumi.   
- Dzelzceļu tranzīta pieaugošais segments ir konteinerpārvadājumi, kas saistīti ar gatavo izstrādājumu 

importa no ES un Āzijas uz Krievijas palielināšanos. Šis pārvadājumu veids turpinās attīstīsies.  
- Pa autoceļiem pārsvarā pārvadā gatavus izstrādājumus, kas ražoti ES un paredzēti Krievijai. Ir pilnīgs 

pamats domāt, ka automobiļu pārvadājumu no ES uz Krieviju apjoms palielināsies īstermiņa un vidēji ilgā 
perspektīvā. Tomēr saglabājas nenoteiktība saistībā ar šo pārvadājumu maršrutu, ņemot vērā problēmas 
ar tranzītu caur Baltkrieviju.  

- Lielākā daļa iekšējo pārvadājumu tiek veikta reģiona ietvaros, pārsvarā tās ir gāžamkravas (minerāli, 
kokmateriāli).   

- Jau esošais ceļu tīkls Latgales reģionā ļauj dubultot automobiļu transporta kravu apgrozījumu, ar 
noteikumu, ka tiks uzlabots ceļu segums un rekonstruēts posms Ludza - Terehova. 

- Patlaban dzelzceļa infrastruktūra nav vājā vieta, kas ierobežotu kravu plūsmu caur reģionu. Dažos 
Austrumu – Rietumu koridora posmos dzelzceļi ir noslogoti tikai par 50%. Tiek plānots palielināt dzelzceļa 
caurlaides spēju palielinot kravu plūsmas. Arī Latgales reģiona galveno automaģistrāļu caurlaides spēja 
ļauj palielināt transporta daudzumu vismaz divas reizes bez jebkādām nopietnām problēmām.   

- Transporta un loģistikas pakalpojumu attīstības potenciāls reģionā galvenokārt ir saistīts ar vietējās 
pakalpojumu industrijas, kā arī ceļu transporta attīstību.   

 

4.8. Transporta un loģistikas pakalpojumu potenciāls  

 
Potenciālajiem investoriem vissaistošākais no 4.7. punktā minētajiem pētījumiem varētu būt pētījums 

„Transporta un saistītie atbalsta pakalpojumi Latvijas- Krievijas pierobežas teritorijā”, jo tajā ir apzinātas 15 
teritorijas visā Latgales reģionā, kurās iespējams attīstīt transporta un ar to saistīto pakalpojumu projektus. 

Pētījumā „Tehnoloģisko parku un loģistikas centru attīstība Latgales reģionā” tika noteikts, lai veidotu 
loģistikas centru svarīgi ir divi priekšnoteikumu atrašanās vietas izvēlei: 

•  novietojums pie valsts galvenā autoceļa  

                                                                 
1 Sekojošie pētījumi: 

a. Transporta un saistītie atbalsta pakalpojumi Latvijas- Krievijas pierobežas teritorijā- mērķis bija analizējot esošo situāciju 
transporta un saistīto atbalsta pakalpojumu jomā, apzināt potenciālās/ piemērotākās teritorijas Latgales reģionā transporta un 
loģistikas projektu attīstībai; 

b. Latgales un Vidzemes reģionu, Pleskavas un Ļeņingradas apgabalu potenciāla analīze transporta un loģistikas pakalpojumu 
jomā. Esošās tendences un attīstības iespējas- plaši aprakstīti pamatprincipi pieejai, kas nepieciešama, lai pilnībā izmantotu 
Latgales un Vidzemes reģionu, Pleskavas un Ļeņingradas apgabalu potenciālu, attīstot transporta un loģistikas pakalpojumus; 

c. Tehnoloģisko parku un loģistikas centru attīstība Latgales reģionā. Pētījuma rezultātā tika īstenotas šādas darbības: 
metodoloģijas izstrāde tehnoloģisko parku un loģistikas centru attīstībai, objektu/ vietu attīstības iespēju izvērtējums un 
atbilstošās vietas pamatojums Latgales reģionā (ar kartoshēmām), divu pilot teritoriju izvēle un divu biznesa plānu 
sagatavošana.  
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• novietojums lielā pilsētā ar attīstīto rūpniecību (vai netālu no tās). 
Saskaņā ar šiem pamat kritērijiem, loģistikas centriem atbilstošas teritorijas Latgales reģionā ir zemes ap 

valsts galvenajiem autoceļiem Daugavpils un Rēzeknes pilsētu tuvumā (skatīt 4.8.1.attēlā). 
 

        
4.8.1. Loģistikas centru attīstībai piemērotās teritorijas Daugavpils un Rēzeknes pilsētās. 

 
Pašvaldības, kas atrodas loģistikas centru attīstībai piemērotajās teritorijās, identificēja sekojošas 

iespējamās vietas centru izvietošanai: 
Daugavpils pilsētā un rajonā: 

• Zemes gabals aiz bijušās Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas, 20 ha platībā; 

• Zemes gabals Križu ciemā, 30 ha; 

• Zemes gabals Naujenes pagastā, Lociku ciemā, netālu no Daugavpils lidostas (platība 
nav norādīta); 

• Zemes gabali Daugavpils lidostas teritorijā, 80 ha.  
Rēzeknes pilsētā un rajonā: 

• Zemes gabals bijušās putnu fermas teritorijā Ozolaines pagasta Škvarku ciemā, 4 ha; 

• Trīs zemes gabali Ozolaines pagasta Tēviņu ciemā, 15.3 ha, 20 ha, 10 ha; 

• Zemes gabals Ozolmuižas pagasta Spundžānu ciemā, 7 ha; 

• Zemes gabals Griškānu un Verēmu pagastos pie Rēzeknes pilsētas robežas, 70 ha 

• Zemes gabals Verēmu pagasta dienvidaustrumos, 100 ha 

• Zemes gabals Verēmu pagastā, Burzovas dzelzceļa stacijas rajonā, 100 ha 

 
 
 
 
 
 

 

Secinājumi 
1. Latgales reģiona labi attīstīta transporta infrastruktūra un robeža ar Krievijas Federāciju 

padara reģionu pievilcīgu kravu pārvadājumiem. Ņemot vērā to starptautisko nozīmi, 
paredzams, ka esošā transporta infrastruktūra tiks uzturēta laba līmenī un mēreni paplašināta. 

2. Latgales reģiona potenciāls tranzīta kravu plūsmu apkalpošanā netiek pietiekoši izmantots un 
piedāvā iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. 

3. Daugavpilī un Rēzeknē pastāv potenciāls loģistikas centru attīstībai uz esošās un plānotās 
transporta infrastruktūras bāzes, taču šis potenciāls nav unikāls starptautiskajā mērogā, tāpēc 
nepieciešams mērķtiecīgs darbs ar krāvu īpašniekiem un saņēmējiem.  
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5. Finanšu resursi un investīcijas 

5.1. Pašvaldību finanses  

2006.gadā Latgales plānošanas reģiona ienākuma nodoklis sastādīja 831 952 tūkstošus latu, tas ir 7,4% no 
valsts kopējiem ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Uz vienu iedzīvotāju Latgales reģionā 2006.gadā ienākuma 
nodoklis bija 2329 lati. Reģiona ietvaros vislielākais ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju bija Rēzeknes pilsētā- 
4874 lati un Daugavpils pilsētā- 3660 lati, bet vismazākais Daugavpils rajonā- 566 lati un Rēzeknes rajonā- 862 lati 
(skatīt 5.1.1.tabulu).  

 

Ienākuma nodoklis Latgales reģionā un rajonos 

2006   

Pavisam, tūkst. latu Pavisam, īpatsvars procentos Uz vienu iedzīvotāju, latos 

Latgales reģions 831 952 7.4 2 329 

Daugavpils 398 183 3.6 3 660 

Rēzekne 177 896 1.6 4 874 

Balvu rajons 33 736 0.3 1 227 

Daugavpils rajons 22 535 0.2 566 

Krāslavas rajons 37 113 0.3 1 103 

Ludzas rajons 37 380 0.3 1 182 

Preiļu rajons 90 011 0.8 2 331 

Rēzeknes rajons 35 098 0.3 862 
5.1.1.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 
 Savukārt, pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras izdevumā “Reģionu attīstība Latvijā, 2008” publicētās 
informācijas, 2008.gadā pašvaldību pamatbudžetu nodokļu ieņēmumi Latgales plānošanas reģionā bija 81 237 565 
lati, nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju bija 233 lati. Rīgas, Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionos 
pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi bija lielāki, attiecīgi 563 429 673lati, 98 183 715 lati un 94 230 456 
lati, bet Vidzemes reģionā mazāki- 71 356 242 lati. Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju Rīgas plānošanas 
reģionā sastādīja 513 latus, Vidzemes-300, Kurzemes-323 un Zemgales- 332 latus.  

Salīdzinot pašvaldību budžeta ieņēmumus 2008.gadā, kopējie ieņēmumi Latgales plānošanas reģionā 
pārsniedz citu reģionu, izņemot Rīgas plānošanas reģiona,  pašvaldību budžetu ieņēmumus,  bet uz vienu 
iedzīvotāju bija tikai 774 lati, kas, savukārt, ir vismazāk (skatīt 5.1.2. tabulu). 

 

Pašvaldību budžetu ieņēmumi sadalījumā pa plānošanas reģioniem 2008.gadā 

Plānošanas reģions Ieņēmumi, Ls Ieņēmumi uz 1iedzīvotāju, Ls 

Rīgas reģions 971 197 256 885 

Vidzemes reģions 240 301 604 1011 

Kurzemes reģions 242 558 319 799 

Zemgales reģions 248 776 935 878 

Latgales reģions 269 715 309 774 

Latvijā 1 972 549 423 869 
5.1.2. tabula. Avots: VRAA, Reģionu attīstība Latvijā 
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras izdevumā “Reģionu attīstība Latvijā, 2008” publicētais liecina, ka 
Latgales reģiona pašvaldībās, tāpat kā citos reģionos, lielākā pašvaldību izdevumu daļa 2008.gadā tika atvēlēta 
izglītībai, piemēram, Daugavpils pilsētai izglītībai tika izlietoti aptuveni 54,6 % no pamatbudžeta, bet Rēzeknes 
pilsēta izlietoja 45,3%.  Liela daļa izdevumu tiek izlietoti sociālajai aizsardzībai un kultūrai.  

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas mājas lapā publicētā informācija liecina, ka kopš 
2005.gada līdz 2009.gadam no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžeta programmām „Atbalsts 
novadiem” un „Atbalsts novadu infrastruktūras sakārtošanai”  tika izmaksātas dotācijas infrastruktūras 
sakārtošanai 95,9 miljonu latu apmērā, tai skaitā Latgales reģiona pašvaldībām vairāk kā 27,9 miljoni latu, tas ir 
29,1% no izmaksātajām dotācijām. Dotācijas tika izlietotas gan transporta, gan tehniskās, gan sociālās 
infrastruktūras sakārtošanai. 
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5.2. Mājsaimniecību ienākumi 

 
Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 2006.gadā Latgales reģionā mājsaimniecību ienākumi salīdzinot 

ar citiem reģioniem bija viszemākie, vidēji uz vienu mājsaimniecību ienākumi mēnesī bija Ls 255,61 lats, bet vidēji 
uz vienu mājsaimniecības locekli Ls 99.24.  
 

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi reģionos (Ls, mēnesī) 

2006   

Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale 

Vidēji uz vienu mājsaimniecību 501.44 474.92 329.62 366.08 373.87 255.61 

Vidēji uz vienu mājsaimniecības 
locekli 

201.03 162.77 122.26 140.25 134.14 99.24 

5.2.1. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

5.3. Investīcijas 

 
Latgales plānošanas reģionā aktīvi darbojas Eiropas savienības struktūrfondu informācijas centrs 

(turpmāk- ES SIC). ES SIC galvenais uzdevums ir projektu pieteicējiem bez maksas sniegt aktuālo informāciju par ES 
struktūrfondiem - izsludinātajiem konkursiem, pieteikšanās kārtību, projekta idejai piemērotāko fondu, 
konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanai nepieciešamo dokumentāciju, projekta 
atbilstību reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un citu specifisko informāciju. ES SIC darbība galvenokārt ir 
vērsta uz tādām mērķa grupām kā Latgales plānošanas reģiona pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmēji, 
nevalstiskās organizācijas, veselības aprūpes iestādes, kultūras iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles 
u.c.  

Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēmas dati liecina, ka 2004.-2006.gada fondu 
apguves periodā Latgales reģionā tika realizēti 860 projekti par 59 miljoniem latu, jeb 13% no kopējā finansējuma.  
Visvairāk projektu tika realizēti Rīgas reģionā- 1790 projekti par 198 miljoniem latu jeb 43% no kopējā finansējuma, 
Vidzemē- 1125 projekti par 51 miljonu latu jeb 11% no kopējā finansējuma, Kurzemē- 1082 projekti par 66 
miljoniem latu jeb 15% no kopējā finansējuma. Šai periodā Latgales reģionam visvairāk līdzekļu ticis piesaistīts no 
Eiropas Sociālā fonda (ESF)-38,3 miljoni latu, kas ir 23% no kopējā finansējuma un Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF)- 13,3 miljoni latu, jeb 6,1% no kopējā finansējuma. Savukārt, skaitliski visvairāk projektu tika īstenoti 
no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF)- 439 projekti, piesaistot 7,6 miljonus latu, 13,1% 
no kopējā finansējuma. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (ZVFI) ietvaros Latgales reģionā tika 
ieviesti 7 projekti par 0,2 miljoniem latu. 

 Latgales reģionā 2007.-2013.gada plānošanas periodā jau apstiprināti 313 projekti par kopējo 
finansējumu vairāk kā 216 miljoni latu, uz vienu reģiona iedzīvotāju apmēram 636 lati. Eiropas Savienības 
struktūrfondu ieguldījumu Latgales reģiona pašvaldībās var apskatīt 7.pielikumā. 

5.3.1. tabulā var redzēt Eiropas savienības fondu apguvi Latgales rajonos pēc ES SIC apkopotās 
informācijas. 2004.-2006.gada plānošanas periodā tika apgūti vairāk kā 31 miljons lati. Visvairāk līdzekļu ir 
piesaistīts Daugavpils rajonā- 11,5 miljoni lati (ieskaitot Daugavpils pilsētu) un Rēzeknes rajonā- 9 miljoni lati 
(ieskaitot Rēzeknes pilsētu). 

   

Eiropas Savienības fondu apguve Latgales reģiona rajonos (Ls) 

Rajons Fonds 2004.-2008. Rajons Fonds 2004.-2008. 

ELVGF 53267,33 ELVGF 302425,5 

ERAF 409041,1 ERAF 992556,1 

ESF 222946,3 ESF 207276,6 

Balvu rajons Kopā 685254,73 Ludzas rajons Kopā 1502258,2 

ELVGF 961490 ELVGF 2844701 

ERAF 8453182 ERAF 1056153 

ESF 1976640 ESF 851303,5 

ZVFI 186631,1 Preiļu rajons Kopā 4752157,5 

Daugavpils rajons Kopā 11577943,1 ELVGF 1539777 

 ELVGF 1160963 

Rēzeknes 
rajons ERAF 5140067 
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ERAF 2279565 ESF 2376296 

ESF 275133,8 ZVFI 6364,85 

Krāslavas rajons 

Kopā 3715661,8 Kopā 9062504,85 
5.3.1. tabula. Eiropas Savienības fondu 2004.-2006.gada periodam plānoto līdzekļu apguve LPR. Avots: LPR 
Struktūrfondu informācijas centrs 
 

Lauku atbalsta dienesta sniegtā informācija liecina, ka par tā administrētajām aktivitātēm no 2004.gada 
līdz 2009.gada 31. decembrim Latgales reģionā kopā pa visiem atbalsta veidiem ir izmaksāti vairāk kā 184 miljoni 
latu. Vislielākais atbalsta apmērs ir bijis 2006.gadā- vairāk kā 43 miljoni latu, bet vismazākais 2009.gadā- vairāk kā 
15 miljoni latu. 

 

Nefinanšu investīcijas reģionos (2008.gada salīdzināmajās cenās; milj. latu) 

Nefinanšu investīcijas   

2002 2004 2006 2008 

LATVIJA 2 551.3 3 649.8 4 728.2 4 874.9

Rīgas reģions 1 258.7 1 745.5 2 330.0 2 652.5

Pierīgas reģions 362.1 605.2 848.3 721.6

Vidzemes reģions 177.2 263.9 339.4 309.0

Kurzemes reģions 332.2 475.3 525.2 554.0

Zemgales reģions 226.9 305.0 398.4 352.4

Latgales reģions 194.2 254.9 286.9 285.4

5.3.2. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008.gadā nefinanšu investīcijas Latgales reģionā bija 285,4 

miljoni latu, tas ir 5,9% no valstī kopējām nefinanšu investīcijām (skatīt 5.3.2.tabulu). Salīdzinot ar citiem 
reģioniem, Latgalē pagaidām nefinanšu investīciju apjoms ir vismazākais, līdzīgi ir  Vidzemes un Zemgales reģionā, 
attiecīgi 6,3 % un 7,2% no kopējām nefinanšu investīcijām Latvijā. Kopš 2002.gada Latgales reģionā nefinašu 
investīciju apjoms ir pieaudzis par 47,0%, salīdzinājumam Zemgales reģionā- 55,3%, Kurzemes reģionā- 66,8% un 
Vidzemes reģionā- 74,4%. 
 Līdz 2010.gadam, lai veicinātu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, nodrošinot 
priekšnosacījumus pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai un valsts teritorijas līdzsvarotai attīstībai, ik gadu 
pašvaldībām tika piešķirtas mērķdotācijas pašvaldību investīcijas projektu īstenošanai. 

 

Secinājumi 
1. Reģiona pašvaldību funkciju nodrošinājums tiek subsidēts uz citu reģionu pašvaldību rēķina, jo reģiona 
iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi sedz tikai mazu daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem. 
2. Privāto un publisko investīciju ziņā reģions atpaliek no citiem Latvijas reģioniem, lai nodrošinātu reģiona 
attīstību, nepieciešams ievērojams līdzekļu palielinājums, turklāt ar investīciju līdzekļu izlietojuma koordināciju 
reģiona līmenī. 
 



  
 

Latgales reģiona ekonomikas profils 38 

6. Uzņēmējdarbības vide 

6.1. Uzņēmumi Latgales plānošanas reģionā 

 
 Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības vide daudz neatšķiras no citiem reģioniem, bet ir manāmas 
dažas īpatnības. 2008.gadā Latgales reģionā uz tūkstoš iedzīvotājiem bija 48 ekonomiski aktīvās tirgus sektora 
statistikas vienības

1
 (skatīt 6.1.1. tabulu). Latgales reģionā vislielākais īpatsvars no ekonomiski aktīvajām tirgus 

sektora statistikas vienībām 2008.gadā bija pašnodarbinātajām personām- 51,4%, tas ir lielākais rādītājs salīdzinot 
arī ar citiem reģioniem un krietni pārsniedz Latvijas vidējo rādītāju- 34,0%. Šis rādītājs varētu liecināt par Latgales 
reģiona iedzīvotāju aktivitāti, par vēlēšanos uzlabot savus dzīves apstākļus, kā arī, tas ir veids kā radīt sev darba 
vietu, jo šobrīd Latgales reģionā ir lielākais bezdarbs valstī. 
 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības reģionos 

2008   

Uz 1000 
iedzīvotājiem 

Pašnodarbinātās 
personas,% 

Individuālie 
komersanti,% 

Komercsabiedrības,% Zemnieku un 
zvejnieku 

saimniecības,% 

LATVIJA 56 34.0 6.5 49.0 10.5 

Rīgas reģions 67 20.3 4.2 75.4 0.1 

Pierīgas reģions 47 36.5 6.7 46.1 10.8 

Vidzemes reģions 59 43.5 6.5 27.8 22.2 

Kurzemes reģions 53 41.3 9.1 32.2 17.4 

Zemgales reģions 47 39.5 10.0 30.1 20.3 

Latgales reģions 48 51.4 8.0 24.2 16.4 
6.1.1.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Skatot ekonomiski aktīvo tirgus sektora vienību skaitu uz tūkstoš iedzīvotājiem Latgales reģiona rajonu 

griezumā līderi ir Preiļu rajons- 73, Balvu rajons- 63 un Rēzeknes rajons (skatīt 6.1.2. tabulu). 
 

Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības 

2008   

Uz 1000 iedzīvotājiem 

Daugavpils 35 

Rēzekne 50 

Balvu rajons 63 

Daugavpils rajons 38 

Krāslavas rajons 49 

Ludzas rajons 49 

Preiļu rajons 73 

Rēzeknes rajons 54 
6.1.2. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Pēc darbības veida (NACE 2.red.) Latgales reģionā visvairāk ekonomiski aktīvo vienību 2008.gadā bija 

lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā- 49%, 17% vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta joma. Ļoti nozīmīgajā Latgales reģionam nozarē- apstrādes 
rūpniecībā, darbojās 5% uzņēmumu, bet transporta, glabāšanas un skaru jomā darbojās 3% uzņēmumu. 6.1.1. 
attēlā attēlots arī citu tirgus sektora ekonomiski aktīvo vienību īpatsvars kopējā uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību 
skaitā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008.gadā. 

 

                                                                 
1 Tirgus sektora statistikas vienības: pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku 
saimniecības. Ārpus tirgus sektora statistikas vienības: fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts budžeta iestādes, pašvaldību budžeta iestādes. 
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49%

5%

0%

3% 17%
3%

1%

1%

0%

5%

3%

1%

1%

4%

0%

7%

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un ziv saimniecība (A)

Apstrādes rūpniecība (C)

Elektroenerăija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

Būv niecība (F)

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiĜu un motociklu remonts (G)

Transports un uzglabāšana (H)

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

Inf ormācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

Prof esionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

Administratīv o un apkalpojošo dienestu darbība (N)

Izglītība (P)

Veselības aizsardzība (Q)

Māksla, izklaide un atpūta (R)

Citi pakalpojumi (S)
 

6.1.1.attēls. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības Latgales reģionā pēc darbības veida (NACE 
2.red.) 2008.gadā. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
Latgales reģionā darbojas vairāki uzņēmumi, kuri ražo ne tikai iekšējam tirgum, bet savu produkciju 

eksportē. 2009.gadā pēc Ekonomikas ministrijas sniegtās informācijas starp 100 lielākajiem Latvijas eksportētājiem 
ir pieci Latgales reģionā reģistrētie uzņēmumi. 6.1.3. tabulā ir uzskaitīti 2009.gada eksportētāji, kuri ir starp 100 
lielākajiem Latvijas eksportētājiem un 2008. gada lielākie eksportētāji un eksportējamās preces vai pakalpojuma 
veids. 
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Latgales reģiona lielākie uzņēmumi eksportētāji 2008. un 2009.gadā 

SIA „Intergaz” Sašķidrinātās gāzes tirdzniecība 

SIA „Axon cable” Kabeļi telekomunikāciju, medicīnas, aviācijas un automobiļu 
būves vajadzībām 

SIA „Zieglera mašīnbūve” Lauksaimniecības tehnika 

Daugavpils 

SIA „Nafta Trading” Degvielas un naftas produktu vairumtirdzniecība 

2009. 

Preiļu novads AS „Preiļu siers” Piena produkti 

AS „Preiļu siers” Piena produkti Preiļu novads 

SIA „VS Teks” Trikotāžas izstrādājumi 

Daugavpils 
novads 

SIA „Zilā lagūna” Zivis un zivju produkti 

SIA „Belmast” Augstu metālkonstrukciju ražošana telekomunikācijas 
vajadzībām - sakaru torņi un masti. 

AS „Daugavpils lokomotīvju 
remonta rūpnīca” 

Kapitālo remontu un modernizāciju veikšana dzelzceļa 
ritošam  sastāvam 

SIA „Nexis Fibers” Tekstilšķiedra 

SIA „Magistr” Tauvas, virves, auklas un citi speciālie produkti. 

SIA „Intergaz” Sašķidrinātās gāzes tirdzniecība. 

SIA „Axon cable” Kabeļi telekomunikāciju, medicīnas, aviācijas un automobiļu 
būves vajadzībām. 

AS „Ditton pievadķēžu 
rūpnīca” 

Pievadķēdes. 

SIA „Nafta trading”, Degvielas un naftas produktu vairumtirdzniecība. 

SIA „Ingrid A”, Degvielas un naftas produktu vairumtirdzniecība. 

SIA „LNS Dane”, Visa veida šūtie apģērbi. 

SIA „Regula Baltija” Iekārtas, kas ļauj veikt aizsargātu dokumentu autentiskuma 
pārbaudi, pārbaudīt identifikācijas kartes, pases, banknotes, 
vadītāja apliecības utml. Programmnodrošinājuma izstrāde, 
kas paredzēts darbam ar augstāk minētajām iekārtām un 
ieceļošanas dokumentu datubāzes. 

Daugavpils 

SIA „STARS MET” Metālkonstrukcijas- kolonnas, kāpnes, ieliekamās detaļas, 
metāla kāpnes, ēku metāla karkasi, nožogojumi, margas, 
žogi, vārti, cirsta stieptais režģis. 

SIA „Vārpa” Koks un koka izstrādājumi. 

SIA „Peter Willemsen” Papīra iepakojamie materiāli. 

Krāslavas 
novads 

SIA „Nemo” Šūtie apģērbi.  

Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas AS 
„Rebir” 

Elektroinstrumenti.  Rēzekne 

Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas SIA 
„Magistr-Fiskevegn 
group.MFG” 

Tauvas, virves, auklas un tīkli. 

SIA „Z-Light” Optiskie kabeļi 

SIA „Silavkrasti” Kokmateriāli.  

Līvānu 
novads 

SIA „Līvānu kūdras fabrika” Kūdra 

2008. 

Rēzeknes 
novads 

SIA „Priedaine” Kokmateriāli 

6.1.3. tabula. Avots: LR Ekonomikas ministrija 
 
Savukārt, 2008.gadā pēc apjomiem lielākie eksportētāji bija pārtikas ražotāji  A/S „Preiļu siers” un SIA „Zilā 

lagūna”. Eksportēti, lielākoties, tiek metālapstrādes produkti, vieglās rūpniecības produkti un pārtikas produkti.  
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No aptaujātajiem lielākajiem Latgales reģiona uzņēmumiem 39,8% savu produkciju eksportē, lielākoties 
eksportēts tiek uz Eiropas Savienības valstīm- 38,8%, Neatkarīgo valstu savienības (NVS) valstīm- 17,3%, bet 4,1% 
eksportē uz citām valstīm. 

6.1.4.tabulā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir parādīts ekonomiski aktīvās statistikas vienības 
pa lieluma grupām statistiskajos reģionos. 13,1% no valsts ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām atrodas 
Latgales reģionā. Visvairāk Latgales reģionā pēc lieluma grupām atrodas mikro ekonomiski aktīvo statistikas 
vienību, tas ir 92,6% procenti no 16 487 tūktošiem ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām un tikai 0,2% sastāda 
lielās. Šie rādītāji Latvijas reģionos ir ļoti līdzīgi. 

 

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos pa lieluma grupām 

2008   

PAVISAM Mikro Mazās Vidējās Lielās 

LATVIJA 125 908 110 683 12 346 2 486 393 

Rīgas reģions 48 180 39 766 6 768 1 390 256 

Pierīgas reģions 17 976 16 095 1 547 293 41 

Vidzemes reģions 13 964 12 890 894 166 14 

Kurzemes reģions 16 044 14 548 1 206 259 31 

Zemgales reģions 13 257 12 116 930 188 23 

Latgales reģions 16 487 15 268 1 001 190 28 
6.1.4.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 Latgales reģionā darbojas A/S "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija", tā atrodas Viļānu novadā, tās 
kopējā platība ir 1105 ha. Uzņēmumā strādā vidēji 85 darbinieki. A/S "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija" 
galvenie darbības virzieni ir graudaugu, kartupeļu un linu sēklkopība, piena lopkopība, agroservisa pakalpojumu 

sniegšana, biohumusa ražošana. Viļānu novadā darbojas SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, kas 
vienīgais Austrumlatvijas reģionā veic zinātniski pētniecisko darbu un nodrošina lauku uzņēmējus ar 
konkurētspējīgām zinātnes izstrādnēm un to ieviešanu praksē. Ar katru gadu palielinās gan pētāmo laukaugu 
kultūru klāsts, to audzēšanas tehnoloģijas pilnveidošana, gan pētāmās šķirnes. Par galveno mērķi izmēģinājumu 
nozīmīgumam centrs izvirza produkcijas ražošanas kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.  

6.2. Latgales plānošanas reģionā radītā pievienotā vērtība 

 
2007.gadā Latgales reģionā radītā pievienotā vērtība sastādīja 8,2 % no valstī radītās pievienotās vērtības. 

Zemāks īpatsvara rādītājs 2007.gadā ir Vidzemes reģionam- 6,7% un Zemgales reģionam- 8,0% (skatīt tabulu 
6.2.1.). 

 

Reģionu pievienotās vērtības īpatsvars Latvijā (faktiskajās cenās; procentos) 

PAVISAM   

2003 2005 2007 

Latvija 100 100 100 

Rīgas reģions 56.1 57.3 54.4 

Pierīgas reģions 10.1 11.1 12.3 

Vidzemes reģions 6.4 6.2 6.7 

Kurzemes reģions 11.9 10.7 10.3 

Zemgales reģions 7.2 7.0 8.0 

Latgales reģions 8.3 7.6 8.2 
6.2.1. tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 
2006.gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latgales reģionā vislielākā pievienotā vērtība uz 

vienu strādājošo nozarēs pēc NACE 1.1.red. tika radīta (faktiskajās cenās, tūkstošos latu): 

• Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana; izglītība; veselība un sociālā aprūpe; 
pārējie komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi- 16,3%, 

• Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, 
sadzīves aparatūras-13,1 

• Transports, glabāšana un sakari- 12,5%, 

• Apstrādes rūpniecība- 12,2%. 
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Šie Centrālās statistikas pārvaldes dati apliecina, ka Latgales reģiona attīstībai ir ļoti nozīmīgi turpināt attīstīt 
rūpniecību, veicināt loģistikas pakalpoju attīstīšanu. Šo nozaru pievienotās vērtības rādītāji Latgales reģionā 
pārsniedz valsts vidējos rādītājus (skatīt 6.2.2.tabulu). 

 

Kopējās pievienotās vērtības īpatsvars pa darbības veidiem pēc NACE 1.1. red.  
(faktiskajās cenās; procentos) 
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Latvija 100 3.5 0.1 0.4 11.4 2.4 9.0 19.7 1.8 10.2 6.2 16.2 7.5 4.7 2.8 4.1 

Latgales 
reģions 

100 . . 0.5 12.2 2.6 5.9 13.1 1.2 12.5 3.0 10.9 16.3 8.0 3.8 3.8 

6.2.2.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
 

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vismazākā pievienotā vērtība 2006.gadā uz vienu strādājošo 
tika radīta lauksaimniecībā, medniecībā, mežsaimniecībā un zvejniecībā- 1,8 tūkstoši latu faktiskajās cenās. 

Kā redzams 6.2.3. tabulā, tad 2006.gadā reģionā kopā visās nozarēs pievienotā vērtība uz vienu strādājošo 
tika radīta 4,7 tūkstošu latu apjomā, kopš 2000.gada peievienotā vērtība uz vienu strādājošo Latgales reģionā ir 
pieaugusi par 2 tūkstošiem. 

 

Pievienotā vērtība ekonomiskās  nozarēs uz vienu strādājošo Latvijas reģionos, 2000.-2006. 
(faktiskajās cenās, tūkst.latu) 

Nozares pēc NACE 

(red.1.1.) 
Gads 

Kurzemes 
reģions 

Latgales 
reģions 

Rīgas 
reģions 

Pierīgas 
reģions 

Vidzemes 
reģions 

Zemgales 
reģions 

2000 4,6  2,7  7,1  2,8  2,5  2,8  

2001 4,8  3,4  7,6  3,1  2,7  2,9  

2002 4,6  3,1  8,5  3,5  3,2  3,1  

2003 5,2  3,6  9,0  3,6  3,7  3,4  

2004 6,2  3,7  10,5  4,0  4,3  3,8  

2005 6,6  4,5  12,6  5,2  4,9  4,6  

Visas nozares (A-O) 

2006 7,4  4,7  14,2  7,6  6,3  5,6  
6.2.3.tabula. Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

 

6.3. Uzņēmējdarbības atbalsts un iespējas 

  
 Latgales reģionā darbojas vairākas valsts mēroga biznesa un uzņēmējdarbības atbalsta iestādes. 
Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Latvijas Darba devēju konfederācijai ir filiāles Rēzekne un Daugavpilī,  

Kā arī pašvaldībās ir izveidotas biznesa atbalsta institūcijas. Piemēram, Daugavpils pilsētā ir izveidots Biznesa 
informācijas centrs. Daugavpils biznesa informācijas centrs sniedz informāciju vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem 
par: 
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• pieejamo nekustamo īpašumu biznesa vajadzībām Daugavpils pilsētas teritorijā,  

• investīciju iespējām pilsētā,  

• ES finansējuma iespējām MVU,  

• biznesa uzsākšanu Latvijā un Lietuvā,  

• darba iespējām Daugavpilī; 
Daugavpils Biznesa informācijas centrs palīdz biznesa partneru meklēšanā Latvijā un ārvalstīs, veicina sadarbību ar 
komercdarbību veicinošām organizācijām uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumos, organizē informatīvos 
pasākumus (t.sk. semināri par publisko iepirkumu). 
     

6.3.1. Biznesa inkubatori un tehnoloģiju pārneses punkti 
 

Biznesa inkubatori darbojas, lai veicinātu jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos 
un attīstību Latgales reģionā, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem 
pakalpojumiem.  

Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centrs- mērķis ir atbalstīt jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un sniegt 
tiem sākotnējo atbalstu darbības uzsākšanai. Rēzeknes Augstskolas inovāciju centrā esošās komercsabiedrības var 
saņemt sekojošus pakalpojumus: 

• Infrastruktūras pakalpojumi – biroja telpas ar aprīkojumu (mēbeles, internets, telefons, sanāksmju telpa, 
virtuve un labierīcības). Ir pieejamas 18 m2 un 36 m2 lielas biroja telpas;  

• Vienoti sekretariāta un biroja pakalpojumi (fakss, kopēšana, ienākošās un izejošās korespondences 
apstrāde u.c. pak.);  

• Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi – komercsabiedrības reģistrācija, grāmatvedības pakalpojumi, 
juridisko dokumentu sastādīšana, mārketinga konsultācijas, biznesa plānu sastādīšana, ES struktūrfondu 
līdzekļu piesaiste.  

• Tehnoloģiskie pakalpojumi – jaunu produktu prototipu un pirmo eksperimentālo modeļu projektēšana 
un izstrāde.  
Uz atbalstu var pretendēt jaunas komercsabiedrības un tās, kas nav vecākas par pieciem gadiem un kas 

darbojas rūpniecības nozarē (izņemot dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana),  ar datoriem un ar tiem saistītās 
darbības, zinātniski pētnieciskā darba jomā, projektēšanas un arhitektūras jomā, tehniskās pārbaudes un analīzes 
nozarē un dizaina jomā.  

Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs- misija ir sniegt atbalstu esošajiem pilsētas un novada 
uzņēmumiem un veicināt tajos jaunu ideju un produktu veidošanos, kā arī sekmēt jaunu aparātbūves un 
elektromontāžas uzņēmumu veidošanos Līvānos, tādā veidā kļūstot par nozīmīgu minēto nozaru centru Latgalē. 
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra mērķis ir veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu 
uzņēmumu veidošanos un attīstību Latgales reģionā, nodrošinot tos ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi, tai 
skaitā infrastruktūru un konsultatīvajiem pakalpojumiem, kā arī kļūt par reģiona nozīmīgāko uzņēmējdarbības 
attīstības atbalsta centru optiskās šķiedras, aparātbūves un elektromontāžas nozarēs. 

Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra darbības uzdevums ir sniegt jaunajiem uzņēmumiem 
Latgales reģionā uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus (inkubatora telpu īre, juridiskie, grāmatvedības, biroja 
u.c. pakalpojumi) veicinot to izveidošanos, attīstību un nostiprināšanos, kā arī organizēt pasākumus jauniešu 
ieinteresētības un izpratnes palielināšanai par inženierzinātnēm. 

Preiļu Biznesa inkubators- mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos 
Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienotās vērtības nodokli produktus un pakalpojumus. Preiļu 
biznesa inkubatora uzdevumos ietilpst: 

• materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana; 

• juridiskās adreses nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem; 

• atbalsta pakalpojumu (konsultācijas, apmācības) nodrošināšana; 

• inovācijas veicināšana (inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas 
sfēras izstrādnes tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā). 
Balvu Profesionālās izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs- nodrošina jaunajiem uzņēmējiem 

konsultatīvu atbalstu, telpas, plašu informācijas klāstu, pieeju biroja tehnikai, palīdzību lietvedībā un uzņēmuma 
darbības organizēšanā. Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri darbojas dažādās ražošanas nozarēs, pakalpojumu 
sniegšanā, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā. 
 

Latgales reģionā darbojas arī vairāki Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti, kuri ir zinātniskā institūta vai 
augstskolas struktūrvienība, kura atbalsta un veicina zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un ir atbildīga 
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par ārējo sakaru nodibināšanu un uzturēšanu, (arī ar privāto sektoru), sniedzot informāciju par organizācijas 
pētnieciskajām aktivitātēm un pieredzi. 

Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts- darbības mērķis ir iniciēt, atbalstīt un 
veicināt   zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. Šis kontaktpunkts piedāvā: 

• tehnoloģiju pārneses procesa informatīvo, metodisko un zinātnisko atbalstu; 

• informatīvo atbalstu: publikācijas, konferences, izstādes; 

• intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumus (analogu un prototipu meklēšana, patentu pieteikumu 
sagatavošana un iesniegšana); 

• augsti tehnoloģisko uzņēmumu un organizāciju tehnoloģiju pārneses veicināšanu Latvijas un 
starptautiskajā tirgū; 

• pasākumus, kas saistīti ar tehnoloģiju eksportu, realizāciju, tai skaitā pārrunu veikšanu, līgumu 
(kontraktu) slēgšanu. 

Rēzeknes augstskolas Vides Tehnoloģiju Pārneses kontaktpunkts ir Rēzeknes Augstskolas Inženieru 
fakultātes Ilgtspējīgās attīstības pētnieciskā institūta struktūrvienība, kura veic inovatīvo darbību komercializāciju 
vides tehnoloģiju jomā, kas veicina jaunāko zinātnisko, tehnisko, sociālo vai citu ideju, izstrādņu un tehnoloģiju 
īstenošanu tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. 

6.3.2. Teritorijas ar īpašu atbalstu 
 
 2010.gadā Latgales plānošanas reģionā īpaši atbalstāmās teritorijas statuss ir piešķirts gandrīz visai 
teritorijai, izņemot Daugavpils, Rēzeknes un Līvānu pilsētu, jo šīs pilsētas saņem Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
pilsētvides atbalstu. Īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstu skatīt 5.pielikumā. Savukārt, no 2011.gada līdz 2012.gadam 
Latgales reģionā īpaši atbalstāmās teritorijas statuss ir piešķirts 12 pašvaldībām: Aglonas novads, Baltinavas 
novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Riebiņu novads, Rugāju novads, Vārkavas 
novads, Viļakas novads, Viļānu novads un Zilupes novads. 

Īpaši atbalstāmo teritoriju statuss tiek piešķirts, lai radītu iespējas ekonomiski mazāk labvēlīgām 
teritorijām attīstīties. Komersantiem, kas reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās, ir iespējams saņemt 
uzņēmuma ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, piemērojot īpašu pamatlīdzekļu 
nolietojuma norakstīšanas kārtību un īpašu zaudējumu segšanas kārtību. Nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti laika 
posmā, kurā attiecīgajai teritorijai ir piešķirts īpaši atbalstāmās teritorijas statuss. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijā atrodas arī Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, kura darbojas ar 
mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot 
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Rēzeknes Speciālajā 
ekonomiskajā zonā reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma 
nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes Speciālās 
ekonomiskās zonas teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. 

2009.gada beigās bija vērojamas pozitīvas tendences rūpniecības nozares attīstībā Rēzeknē, aktivizējas 
Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu darbība. 2009.gada 17.decembrī Saeima pieņēma grozījumus 
Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) likumā, kas ļāva uzlabot tās darbības efektivitāti un sekmēt 
turpmāku Rēzeknes pilsētas un novada attīstību. RSEZ uzņēmumi 2009.gadā ir saņēmuši ievērojamas nekustamā 
īpašuma nodokļa  atlaides (kopumā par 33,3 tūkst. Ls).  

2009.gadā savu darbu atjaunojusi RSEZ SIA „DFD”, kas ražo alu. 2009.gada beigās darbu uzsāka RSEZ SIA 
„Rigamet” – vienīgā nerūsējošo tērauda cauruļu ražotne Baltijā. 2009.gadā sākta un 2010.gadā tiks pabeigta SIA 
„Carbon Neutral Biofuel” koka granulu ražošanas rūpnīcas būvniecība, kas arī ieguvusi RSEZ statusu.  

Kopējais RSEZ kapitālsabiedrību apgrozījums 2009.gada pirmajā pusgadā bija 9 227 490 Ls, kas ir zemāks 
rādītājs nekā 2008. gadā. Turpretim RSEZ a/s "Rēzeknes Dzirnavnieks" finanšu apgrozījums 2009.gada pirmajos 
sešos mēnešos bijis par gandrīz 19 procentiem lielāks nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada. Lielākais finanšu 
apgrozījums RSEZ kapitālsabiedrību vidū 2009.gada pirmajā pusgadā bija RSEZ SIA "Verems".  

Pozitīvas tendences ir arī SIA „Rēzeknes Gaļas kombināts” darbā, kam dota „zaļā gaisma” eksportam un 
Krieviju, saņemts tam nepieciešamais sertifikāts.  

Aktīvi strādā biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” (LATC), kura tapšanas mērķis bija 
Zinātnes un tehnoloģijas parka izveide. Ir izveidota mūsdienīga jaunu produktu attīstības laboratorija,  iegādātas 
plastmasas produktu prototipēšanas iekārtas, izstrādāti vairāki jaunu produktu prototipi, kā arī sadarbībā ar 
Rēzeknes Augstskolu izveidots Biznesa inkubators. 2010.gadā LATC turpina paplašināt Biznesa inkubatoru tīklu 
Latgales reģionā. 
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Secinājumi 
1. Reģionā ir zemāka nekā citos Latvijas reģionos iedzīvotāju oficiālā ekonomiskā aktivitāte, 

kas izpaužas kā zems uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem.  
2. Reģiona ekonomika raksturojama ar zemas pievienotās vērtības produkcijas izlaidi, 

neskatoties uz lielāku vidēji-augstu un augstu tehnoloģiju īpatsvaru rūpniecībā salīdzinot ar 
citiem Latvijas reģioniem.  

3. Zema ekonomiska aktivitāte produktīvajos sektoros un nelabvēlīgā sociālā situācija 
rezultējas ievērojami lielākā valsts un pašvaldību sektora ietekmē ekonomikā.  

4. Latgales ekonomikas attīstībā būtu jāakcentē esošo stipru uzņēmumu atbalstu un 
pakāpenisku modernizāciju, kombinējot to ar jaunu dinamisko uzņēmumu attīstību.  

5. Latgalē izveidots efektīvs uzņēmējdarbības atbalsta tīkls, kura darbs ir jāturpina un 
jāpaplašina, lielāko uzsvaru liekot uz esošo uzņēmumu darbības efektivizāciju un augstākās 
pievienotās vērtības produktu / pakalpojumu rādīšanu un realizāciju.  

6. Mērķtiecīgi jāturpina darbs pie reģiona tēla veidošanas, kas var izpausties arī  reģiona 
zīmola veidošanā. 
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Pielikumi 
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1.pielikums 
 

Latgales plānošanas reģiona lielākie uzņēmumi pa novadiem pēc apgrozījuma 2008.gadā (Avots: Lursoft) 
 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Preiļu novads 

Akciju sabiedrība «Preiļu siers» 31908810 131236 0,004 357 Piena pārstrāde un siera ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SAU» 3848643 134933 0,035 135 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Zolva» 3629087 32922 0,009 95 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Preiļu slimnīca» 2779727 7360 0,003 315 Slimnīcu darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PREIĻU SAIMNIEKS» 2239586 -51083 -0,023 190 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ATVARS P» 1784883 175267 0,098 23 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

SIA ražošanas komercfirma ”VEGA P” 1685157 38993 0,023 19 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «TU LAUKI» 1248373 14348 0,011 68 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «TRANS SN» 1198839 27627 0,023 32 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SANTA 98» 1197639 2539 0,002 39 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Līvānu novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RNS-D» 14094797 -109246 -0,008 104 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 

SIA «Aizkraukles Interjers» 3639131 -337417 -0,093 93 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Z-Light» 2876113 703955 0,245 62 Optisko šķiedru kabeļu ražošana 

SIA «BALTIK SISTĒM» 2242077 266883 0,119 42 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SENCIS» 1876155 81630 0,044 103 Citu mēbeļu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Silavkrasti» 1763952 135272 0,077 9 Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Līvānu kūdras 
fabrika» 1724906 274861 0,159 78 Kūdras ieguve 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Čiekuriņi» 1530600 -28714 -0,019 85 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LĪVĀNU 
MELIORĀTORS» 1481523 43311 0,029 53 Koka taras ražošana 
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Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Jēkabpils autocentrs» 1334351 10651 0,008 19 Automobiļu apkope un remonts 

Ciblas novads 

Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība 
«LAPEGLES 2» 383776 -4897 -0,013 28  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SOLO & CO» 247916 -226 -0,001 6 
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība 
«EZERLĪČI» 206895 78676 0,380 5  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «FROZEN STAR» 159128 -15132 -0,095 4 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 

Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība 
«APSĪTES» 132416 368 0,003 15  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «FELICIANOVAS 
RŪPNĪCA «POLIMĒRS»» 127601 316 0,002 16 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RIKO-RI» 96477 1371 0,014 14 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ADAB» 95657 506 0,005 4 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Ciblas pagasta zemnieku saimniecība «ĒDELVEISS» 94866 -22194 -0,234 16  

Ludzas rajona Blontu pagasta zemnieku saimniecība 
«OZOLIŅI» 91180 235 0,003 7  

Krāslavas novads 

Skaistas pagasta zemnieku saimniecība «SAPNIS» 3676245 236045 0,064 113  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Varpa» 3669666 278916 0,076 135 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 

Akciju sabiedrība «Krāslavas piens» 3483646 -272480 -0,078 87 Piena pārstrāde un siera ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Krāslavas slimnīca» 2504086 -59267 -0,024 279 Slimnīcu darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ROLS» 1617837 448 0,000 81 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «NEMO» 1417778 41542 0,029 318 Pārējo virsdrēbju ražošana 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LEVEN» 1322292 217229 0,164 31 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Krāslavas nami» 1287021 4222 0,003 91 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

SIA «Krāslavas ūdens» 1266030 13605 0,011 71 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «NORDSERVISS» 1180058 251629 0,213 30 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana 

Vārkavas novads 

Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecība «ŠŅEPSTU 
JAUNĀRES» 807882 116891 0,145 28  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PIE VECĀ JĒKABA» 303086 1078 0,004 13 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «JurAl» 146354 -26392 -0,180 5 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ZANE UN M» 89086 -11667 -0,131 19 
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības 
mazumtirdzniecība specializ 

SIA «Asklēpijs Z» 22108 1371 0,062 4 Vispārējā ārstu prakse 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
«Latgales ekoprodukti» 15369 13088 0,852 3 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Dzalbi plus» 2086 2372 1,137 2 Saldūdens akvakultūra 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Land» 978 -3313 -3,388 5 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «REAM & MRI» 25 25 1,000 0 Mežsaimniecības palīgdarbības 

Zilupes novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «OVVE-BALT» 896472 48479 0,054 42 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MERKŪRIJS LA» 796993 116902 0,147 41 Kravu iekraušana un izkraušana 

Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecība 
«MEŽĀRES A» 757811 42525 0,056 46  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MERKŪRIJS DL» 423821 121504 0,287 15 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 

Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība 
«AKMEŅLAUKI» 416227 201167 0,483 24  

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «EURO COLLARS» 310254 -1860 -0,006 5 
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu 
ražošana 

Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība 
«KRISTINKI» 279083 -38480 -0,138 7  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ZILUPES APTIEKA UN 
KO» 212540 25198 0,119 5 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Zilupes veselības un 
sociālās aprūpes centrs» 201282 -656 -0,003 42 Slimnīcu darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «EXPORT TRADE» 133141 -40 0,000 2 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču 
vairumtirdzniecība 

Ilūkstes novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ILTA D» 2757232 70756 0,026 107 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
«Sēlijas āres» 1036385 80 0,000 8 Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BEBRA SERVISS» 608801 36379 0,060 18,3 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «HELP» 596267 54505 0,091 36 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ORNAMENTS» 376382 -86290 -0,229 55 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «OSIS SE» 367053 50209 0,137 18 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Dvietes pagasta zemnieku saimniecība «KALNĀJI» 357241 35003 0,098 9  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «TIKKA» 348148 2884 0,008 12 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Veselības centrs 
Ilūkste» 321591 -15338 -0,048 32 Specializētā ārstu prakse 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ORI» 282542 732 0,003 13 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Riebiņu novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DAUGAVIEŠI» 1925496 325661 0,169 30 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

SIA «Agrofirma «Turība»» 1399894 358279 0,256 114 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PĀRSLA 2» 1046677 -47801 -0,046 24 Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VLS» 907085 -63591 -0,070 35 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PŪDŽI» 846789 18838 0,022 76 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AGROAPGĀDE» 631939 2713 0,004 9 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 

SIA «Kalni B» 543679 57616 0,106 17 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ALBERTS GS» 496051 14364 0,029 26 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ANGRO» 425772 898 0,002 37 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 
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Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
«Alači 1» 324351 20790 0,064 7 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 

Aglonas novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «NAUSS» 622717 2482 0,004 8 
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta 
vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «KLINTS 99» 456449 14358 0,031 20 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

SIA «CIRĪŠU HES» 235671 27901 0,118 3 Elektroenerģijas ražošana 

Zemnieku saimniecība «ILZAS» 223214 3905 0,017 13  

Aglonas pagasta zemnieku saimniecība «NEILA» 166461 -3783 -0,023 6  

Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība «PAKALNI» 161113 17012 0,106 10  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «NAMEDA L» 133840 12636 0,094 6 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «FOTON-D» 129757 4011 0,031 3 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SPERO SK» 122870 13714 0,112 14 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AGLONAS MAIZE» 91728 -24711 -0,269 10 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Baltinavas novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PIE IEVIŅAS» 485009 10333 0,021 12 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Zemnieku saimniecība «RIEKSTIŅI» 351541 144781 0,412 7  

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Balvu rajona Baltinavas pagasta zemnieku saimniecība 
«AMATNIEKI» 201740 -43283 -0,215 21  

Baltinavas pagasta zemnieku saimniecība «AVOTS» 130639 -19524 -0,149 4  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AUTO LARS» 40133 4100 0,102 5 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ROK UN TĪRA» 19693 -20575 -1,045 4 Būvlaukuma sagatavošana 

Balvu rajona Baltinavas pagasta zemnieku saimniecība 
«EZERMALA» 5734 -412 -0,072 1  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «GEOTRANS» 2916 226 0,078 2 Mežizstrāde 

Balvu novads 

Akciju sabiedrība «BALVU MAIZNIEKS» 1431213 14611 0,010 96 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BERMUDI» 1062145 36544 0,034 28 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LIEPAS Z» 899771 191420 0,213 20 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «IGAUNIS» 892787 3556 0,004 52 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «KALPANA» 880542 43334 0,049 4 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BALVU APTIEKA» 862186 68965 0,080 16 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SENDA Dz» 837688 929 0,001 32 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BALVI-HOLM» 823074 15657 0,019 24 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Akciju sabiedrība «BALVU ENERĢIJA» 765974 928 0,001 58 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RĪTS R» 740778 57740 0,078 15 Elektroinstalācijas ierīkošana 

Dagdas novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Jaunpūpoli» 1588696 3268 0,002 15 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VALMEKS» 988192 142638 0,144 30 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Šķaunes bekons» 967362 -44456 -0,046 41 Cūkkopība 

Krāslavas rajona Andrupenes pagasta piensaimnieku 
kooperatīvā sabiedrība «AVOTS» 445602 10753 0,024 8 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

SIA «MPG» 360932 -6541 -0,018 4 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču 
vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MĀRA N» 339067 -6363 -0,019 16 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BRĪVĪBA» 302838 -331160 -1,094 31 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Dagdas komunālā 
saimniecība» 289818 -1948 -0,007 34 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DAGDAS APTIEKA» 262959 3405 0,013 8 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SAULĪTE GD» 236584 551 0,002 9 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Daugavpils novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ZILĀ LAGŪNA» 18627762 311806 0,017 197 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana 

Akciju sabiedrība «DAUGAVPILS DZIRNAVNIEKS» 6476856 103522 0,016 99 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LIA D» 2907334 255772 0,088 85 
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu 
vairumtirdzniecība 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «IDD LAT» 2719030 -2912107 -1,071 86 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ŽABO» 1995186 5138 0,003 65 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Dilar trans» 1708735 58405 0,034 43 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «S.M.G.» 1527330 -94927 -0,062 43 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

SIA «CK SIMVOL» 1504186 -7112 -0,005 3 Nespecializētā vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DAUGAVPILS PUTNI» 1476956 -168300 -0,114 45 Putnkopība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MELIORS KRAUJA» 1437663 60959 0,042 122 Būvlaukuma sagatavošana 

Kārsavas novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DAIVAS» 4440938 -86055 -0,019 118 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Salenieku dolomīts» 2322032 405779 0,175 16 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VSA» 1568807 -267072 -0,170 40 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Ludzas rajona Salnavas pagasta zemnieku saimniecība 
«GLĀŽNIEKI» 1044583 -122023 -0,117 11  

Zemnieku saimniecība «LŪSĒNI» 944419 69518 0,074 45  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Sofa» 729081 4691 0,006 29 Citi telekomunikācijas pakalpojumi 

Mežvidu pagasta zemnieku saimniecība «BĒRZIŅI» 712794 -19082 -0,027 38  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Transporta loģistikas 
centrs» 396623 47509 0,120 35 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AUSEKLIS» 368075 4064 0,011 15 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kārsavas slimnīca» 357895 -27780 -0,078 69 Slimnīcu darbība 

Ludzas novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ARIOLS» 3289888 148516 0,045 105 Gatavu ēdienu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Ludzas rajona 
slimnīca» 2567573 -198798 -0,077 284 Slimnīcu darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS 
APSAIMNIEKOTĀJS» 2239657 -68636 -0,031 221 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS MAIZNĪCA» 1691710 27521 0,016 125 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RASA L» 1615370 115333 0,071 51 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Cirmas bekons» 1530888 -37533 -0,025 54 Cūkkopība 

Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība «MAURIŅI» 1173155 -17740 -0,015 77  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ELMARKETS» 1017680 32667 0,032 63 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «CERTRĀRIJA» 990651 61961 0,063 17 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma 
«GAIŠEZERS» 807274 760 0,001 22 

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Rēzeknes novads 

«VEREMS» Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
sabiedrība ar 16809353 -1591708 -0,095 505 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvfirma «CEĻI UN 
TILTI» 11490946 78101 0,007 226 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

SIA «PRIEDAINE» 3697041 202995 0,055 101 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Akciju sabiedrība «Ludzas mežrūpniecības saimniecība» 3025137 -453218 -0,150 91 Mežizstrāde 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «UNIK» 2740185 -110607 -0,040 60 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ASKO AS» 2492858 -662 0,000 145 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VIVA-IS» 2477857 7848 0,003 5 Pārējās transporta palīgdarbības 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «KAPRO» 2151561 43757 0,020 46 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība 

Nagļu pagasta zemnieku saimniecība «KRĀCES» 1801860 32178 0,018 30  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MOTORS» 1703125 195502 0,115 55 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

      

Rugāju novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SILMAČI» 2218007 100637 0,045 27 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Rugāju piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība «LINDA» 1019514 19317 0,019 23 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MEŽSĒTAS 97» 345845 25213 0,073 21 Mežizstrāde 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Circenīši-R» 274511 1385 0,005 4 Galdnieku darbi 

Rugāju pagasta zemnieku saimniecība «VĪTOLI» 224653 34683 0,154 7  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Harmonija J.V.» 122620 1139 0,009 7 Mežizstrāde 

Balvu rajona Lazdukalna pagasta zemnieku saimniecība 
«KARELI» 109161 -786 -0,007 1  

Rugāju pagasta zemnieku saimniecība «MĀRIŅAS» 107980 2610 0,024 10  
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LEANDRIS» 85843 -1206 -0,014 7 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

SIA «QWERTY» 83421 12537 0,150 7 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Viļakas novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ŽĪGURU 
MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA» 2059568 112328 0,055 54 Mežizstrāde 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DOLO» 1907911 105153 0,055 54 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Zemnieku saimniecība «KOTIŅI» 764888 83615 0,109 14  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ĶIRA» 505237 73217 0,145 47 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VIĻAKAS APTIEKA» 113818 4319 0,038 6 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 

Medņevas pagasta zemnieku saimniecība «PAKALNI» 112310 -7010 -0,062 4  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VIĻAKAS 
NAMSAIMNIEKS» 110935 3642 0,033 14 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 

SIA «PIKASO» 94398 -4753 -0,050 3 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SMELDZE» 90680 4211 0,046 4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ŽĪGURU 
NAMSAIMNIEKS» 81192 -8436 -0,104 9 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 

Viļānu novads 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AĻŅI AS» 4122900 173211 0,042 110 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VLAKON» 2085526 366863 0,176 33 Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LAUMIŅA 1» 1448435 24610 0,017 49 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «UNKO R» 998826 -22051 -0,022 19 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Akciju sabiedrība «LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA 
LATGALE» 797470 16052 0,020 85 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

Akciju sabiedrība «Viļānu selekcijas un izmēģinājumu 
stacija» 661738 152223 0,230 68 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VIĻĀNU 
MELIORATORS» 512918 -46315 -0,090 45 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VIĻĀNU 
LAUKTEHNIKA» 501251 273 0,001 31 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «UZKALNS» 474834 17458 0,037 22 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana 
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Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ASŅINI II» 399205 7659 0,019 13 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Daugavpils 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmums 
«NAFTA TRADING» 46704186 81279 0,002 57 

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

A/S “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” 23724616 201831 0,009 1353 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RusLatNafta» 20013916 16535 0,001 91 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma «ANTARIS» 18805100 398605 0,021 649 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt 
pārdod pārtikas preces, dzērienus va 

Pašvaldības akciju sabiedrība «Daugavpils siltumtīkli» 17608007 23307 0,001 297 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «INTERGAZ» 17034452 -66297 -0,004 148 
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «GĀDĪBA» 16997443 820557 0,048 436 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Daugavpils reģionālā 
slimnīca» 14373463 34513 0,002 1313 Slimnīcu darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DITTON BŪVE» 13796464 527125 0,038 348 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «INGRID A» 12795480 211059 0,016 75 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās 

SIA «LATNEFTEGAZ» 10929653 7210 0,001 8 
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

Akciju sabiedrība «MAIZNĪCA DINELLA» 8574084 300123 0,035 392 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AXON CABLE» 8241371 -544 0,000 376 Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana 

Akciju sabiedrība «Latgales piens» 7949683 50249 0,006 193 Piena pārstrāde un siera ražošana 

Akciju sabiedrība «Ditton pievadķēžu rūpnīca» 7366603 134200 0,018 625 Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LatRosTrans» 7223000 -7774000 -1,076 367 Cauruļvadu transports 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «GLASKEK LATGALE» 6751871 -14905 -0,002 162 Plastmasas būvelementu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «BELMAST» 6693941 85850 0,013 174 Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Latgales Ceļdaris» 6607631 383529 0,058 133 Ceļu un maģistrāļu būvniecība 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca» 5735320 17313 0,003 603 Slimnīcu darbība 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «FEDAK-FILMS» 4728892 10675 0,002 98 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana 

Komandītsabiedrība «GĀDĪBA UN PARTNERIS» 4628678 -10138 -0,002 2 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «STĪGA BALT» 4508822 68332 0,015 119 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «MAGISTR» 4505153 60692 0,013 155 Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «IOLA K» 4447627 -18462 -0,004 5 Darbgaldu vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ZIEGLERA 
MAŠĪNBŪVE» 3971451 17404 0,004 300 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Daugavpils autobusu 
parks» 3966308 155835 0,039 494 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Daugavpils ūdens» 3954047 69223 0,018 318 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «FEDAK-PLAST» 3892338 193 0,000 20 Starpproduktu vairumtirdzniecība 

«Nexis Fibers» SIA 3810014 28491 0,007 134 Sintētisko šķiedru ražošana 

Rēzekne 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RĒZEKNES GAĻAS 
KOMBINĀTS» 15368630 10144 0,001 338 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana 

«REBIR» Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju 
sabiedrība 12851668 -774010 -0,060 803 Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RĒZEKNES ENERĢIJA» 5660847 -187861 -0,033 7 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RĒZEKNES SLIMNĪCA» 5292491 47618 0,009 537 Slimnīcu darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LOTOSA ZIEDS» 4851164 -19577 -0,004 5 Ziedu un augu vairumtirdzniecība 

«Rēzeknes dzirnavnieks» Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas akciju sabiedrība 4422129 62592 0,014 25 Graudu malšanas produktu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RALL» 3510469 592273 0,169 117 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «EDISONS» 3492731 -5020 -0,001 11 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču 
vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «OLVERA» 3327623 1407 0,000 85 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «EGLĪTE L» 3089528 -89737 -0,029 1 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču 
vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RĒZEKNES 
CELTNIECĪBAS RAŽOTNE NR.5» 2942746 110493 0,038 136 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LATGALIJA» 2898771 410023 0,141 100 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «ALBA-LTD» 2771251 287494 0,104 93 
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma «DAKO» 2647953 49227 0,019 87 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «VECĀ MAIZNĪCA» 1871715 95581 0,051 111 Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «P UN K» 1868394 15704 0,008 48 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Advanta Baltic» 1785270 13028 0,007 5 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču 
vairumtirdzniecība 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas «MAGISTR-
FISKEVEGN GROUP.MFG» sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 1753857 115896 0,066 93 Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana 

Akciju sabiedrība «RĒZEKNES SILTUMTĪKLI» 1726026 1754649 1,017 23 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 

SIA «OMUSS» 1693275 13700 0,008 37 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LARTA 1» 1598117 50997 0,032 113 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU «RĒZEKNES 
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS» 1560644 14646 0,009 150 Vispārējā ārstu prakse 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «KOMUNĀLS R» 1519318 -397328 -0,262 170 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Latgales druka» 1459155 37700 0,026 65 Cita veida izdevumu iespiešana 

Akciju sabiedrība «Latgales Finanšu kompānija» 1447855 77570 0,054 41 Citi kreditēšanas pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «RĒZEKNES 
NAMSAIMNIEKS» 1432564 7892 0,006 218 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LEKON» 1409000 -5120 -0,004 29 
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta 
vairumtirdzniecība 

Nosaukums Apgrozījums Peļņa 

Peļņa no 1 
apgrozītā 
lata 

Nodarbināto 
skaits Darbības veids pēc NACE 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «DOMUS GRUPA» 1398537 13724 0,010 14 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos 
veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kantinieku bekons» 1398167 19929 0,014 27 Cūkkopība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LAUTRANS» 1378063 35511 0,026 37 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 
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2.pielikums 
 

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības Latgales plānošanas reģiona nacionālas nozīmes pilsētās un rajonos sadalījumā 
pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) 

2008   

Daugavpils Rēzekne Balvu 
rajons 

Daugavpils 
rajons 

Krāslavas 
rajons 

Ludzas 
rajons 

Preiļu 
rajons 

Rēzeknes 
rajons 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 
zivsaimniecība (A) 

213 113 1 129 1 010 1 054 931 1 820 1 484 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B) 1 ... 2 1 1 3 6 7 

Apstrādes rūpniecība (C) 271 90 54 54 59 63 114 73 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, 
siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D) 

9 6 2 3 3 2 4 2 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu 
apsaimniekošana un sanācija (E) 

13 2 ... 2 5 3 1 3 

Būvniecība (F) 190 70 30 21 23 19 55 19 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
automobiļu un motociklu remonts (G) 

1 143 589 147 106 162 170 268 186 

Transports un uzglabāšana (H) 176 147 18 21 24 24 57 42 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 
(I) 

65 29 12 21 18 30 24 16 

Informācijas un komunikācijas 
pakalpojumi (J) 

43 23 4 3 6 7 10 6 

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) 28 8 2 2 2 2 2 1 

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) 385 155 48 45 42 46 56 49 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie 
pakalpojumi (M) 

189 72 30 18 28 23 68 38 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu 
darbība (N) 

83 37 13 9 9 10 12 13 

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā 
sociālā apdrošināšana (O) 

... 1 1 ... ... ... ... ... 

Izglītība (P) 50 23 2 4 4 10 11 12 

Veselības aizsardzība (Q) 203 85 45 33 31 39 96 28 

Māksla, izklaide un atpūta (R) 29 10 6 3 1 3 6 8 

Citi pakalpojumi (S) 291 298 39 34 62 82 111 130 

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; 
pašpatēriņa preču ražošana un 
pakalpojumu sniegšana individuālajās 
mājsaimniecībās (T) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju 
darbība (U) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Nav noteikts 294 12 84 49 60 16 19 ... 

Augkopība un lopkopība, medniecība un 
saistītas palīgdarbības (01) 

181 85 1 073 993 1 039 838 1 786 1 426 

Mežsaimniecība un mežizstrāde (02) 32 26 54 17 15 92 33 42 

Zivsaimniecība (03) ... 2 2 ... ... 1 1 16 

Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve (05) ... ... ... ... ... ... ... ... 

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve (06) ... ... ... ... ... ... ... ... 

Metāla rūdu ieguve (07) ... ... ... ... ... ... ... ... 

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde (08) 

1 ... 2 1 1 3 6 7 

Ar ieguves rūpniecību saistītās 
palīgdarbības (09) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Pārtikas produktu ražošana (10) 23 4 5 5 4 4 11 7 

Dzērienu ražošana (11) 5 1 ... ... 1 ... 1 ... 

Tabakas izstrādājumu ražošana (12) ... ... ... ... ... ... ... ... 

Tekstilizstrādājumu ražošana (13) 17 4 1 2 3 2 6 1 

Apģērbu ražošana (14) 56 4 2 3 8 5 13 ... 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana (15) 1 ... ... ... ... ... 1 2 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu 31 17 27 26 27 42 47 46 
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ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto 
izstrādājumu ražošana (16) 

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana 
(17) 

3 ... ... ... ... ... ... ... 

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana (18) 6 8 ... ... ... 1 1 ... 

Koksa un naftas pārstrādes produktu 
ražošana (19) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
ražošana (20) 

5 ... 1 3 ... ... ... ... 

Farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošana (21) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Gumijas un plastmas izstrādājumu 
ražošana (22) 

13 4 ... 2 ... 1 2 ... 

Nemetālisko minerālu izstrādājumu 
ražošana (23) 

16 8 10 3 4 2 11 1 

Metālu ražošana (24) 1 ... ... ... ... ... ... ... 

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, 
izņemot mašīnas un iekārtas (25) 

32 5 1 3 4 2 3 5 

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu 
ražošana (26) 

2 1 ... ... ... ... ... ... 

Elektrisko iekārtu ražošana (27) 1 2 ... ... ... ... 3 ... 

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un 
darba mašīnu ražošana (28) 

5 6 1 1 1 ... ... ... 

Automobiļu, piekabju un puspiekabju 
ražošana (29) 

... ... ... ... ... ... 1 ... 

Citu transportlīdzekļu ražošana (30) 3 ... ... ... ... ... ... ... 

Mēbeļu ražošana (31) 28 16 4 3 3 3 12 6 

Cita veida ražošana (32) 12 3 2 1 1 1 ... 2 

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana 
(33) 

11 7 ... 2 3 ... 2 3 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, 
siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 
(35) 

9 6 2 3 3 2 4 2 

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36) 1 ... ... 1 ... ... ... 1 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37) 1 1 ... 1 1 1 ... ... 

Atkritumu savākšana, apstrāde un 
izvietošana; materiālu pārstrāde (38) 

11 1 ... ... 4 2 1 1 

Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumi (39) 

... ... ... ... ... ... ... 1 

Ēku būvniecība (41) 43 19 7 5 4 7 18 5 

Inženierbūvniecība (42) 9 11 5 4 3 2 3 2 

Specializētie būvdarbi (43) 138 40 18 12 16 10 34 12 

Automobiļu un motociklu 
vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un 
remonts (45) 

130 45 15 13 17 21 28 18 

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus 
un motociklus (46) 

224 77 13 21 6 6 28 25 

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus 
un motociklus (47) 

789 467 119 72 139 143 212 143 

Sauszemes transports un cauruļvadu 
transports (49) 

134 132 18 18 19 20 52 40 

Ūdens transports (50) ... ... ... ... ... ... 2 ... 

Gaisa transports (51) ... ... ... ... ... ... ... ... 

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības 
(52) 

41 15 ... 3 5 4 2 2 

Pasta un kurjeru darbība (53) 1 ... ... ... ... ... 1 ... 

Izmitināšana (55) 10 4 3 9 10 7 9 9 

Ēdināšanas pakalpojumi (56) 55 25 9 12 8 23 15 7 

Izdevējdarbība (58) 10 6 1 ... 1 2 2 3 

Kinofilmu, video filmu, televīzijas ... 2 ... ... ... ... 2 ... 
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programmu un skaņu ierakstu 
producēšana (59) 

Radio un televīzijas programmu izstrāde 
un apraide (60) 

3 4 1 ... 2 ... 1 1 

Telekomunikācija (61) 6 3 1 ... 2 3 1 ... 

Datorprogrammēšana, konsultēšana un 
saistītas darbības (62) 

13 7 1 2 ... 2 3 1 

Informācijas pakalpojumi (63) 11 1 ... 1 1 ... 1 1 

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot 
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64) 

13 4 ... 1 ... 1 ... ... 

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un 
pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto 
sociālo apdrošināšanu (65) 

... ... 1 ... ... ... ... ... 

Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas 
darbības papildinošas darbības (66) 

15 4 1 1 2 1 2 1 

Operācijas ar nekustamo īpašumu (68) 385 155 48 45 42 46 56 49 

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi 
(69) 

72 35 13 5 11 6 28 13 

Centrālo biroju darbība; konsultēšana 
komercdarbībā un vadībzinībās (70) 

6 3 ... ... 1 1 4 1 

Arhitektūras un inženiertehniskie 
pakalpojumi; tehniskā pārbaude un 
analīze (71) 

29 7 4 4 1 1 8 2 

Zinātniskās pētniecības darbs (72) 1 ... 1 ... ... ... 2 1 

Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi 
(73) 

41 10 3 3 1 1 2 1 

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie 
pakalpojumi (74) 

32 15 5 3 7 3 11 5 

Veterinārie pakalpojumi (75) 8 2 4 3 7 11 13 15 

Iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77) 37 24 6 5 4 4 10 8 

Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana 
ar personālu (78) 

2 1 2 ... ... ... ... ... 

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru 
rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem 
saistīti pasākumi (79) 

12 6 1 1 ... 4 1 2 

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana 
(80) 

16 4 ... ... 2 1 ... ... 

Būvniecības un ainavu arhitektu 
pakalpojumi (81) 

13 2 2 3 2 1 1 3 

Biroju administratīvās darbības un citas 
uzņēmumu palīgdarbības (82) 

3 ... 2 ... 1 ... ... ... 

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā 
sociālā apdrošināšana (84) 

... 1 1 ... ... ... ... ... 

Izglītība (85) 50 23 2 4 4 10 11 12 

Veselības aizsardzība (86) 184 85 43 31 30 39 74 28 

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87) ... ... ... 1 ... ... 2 ... 

Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88) 19 ... 2 1 1 ... 20 ... 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides 
darbības (90) 

9 1 3 2 ... ... 1 3 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras 
iestāžu darbība (91) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Azartspēles un derības (92) 1 1 ... ... ... ... ... ... 

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas 
darbība (93) 

19 8 3 1 1 3 5 5 

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju 
darbība (94) 

6 ... ... 2 2 1 2 2 

Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu 
un mājsaimniecības piederumu remonts 
(95) 

47 13 6 3 7 7 11 ... 

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana 
(96) 

238 285 33 29 53 74 98 128 



  
 

Latgales reģiona ekonomikas profils 62 

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība 
ar algotā darbā nodarbinātām personām 
(97) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Pašpatēriņa preču ražošana un 
pakalpojumu sniegšana individuālajās 
mājsaimniecībās (98) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju 
darbība (99) 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
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3.pielikums 
Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta ietvaros uzstādītie interneta pieejas punkti 
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4.pielikums 
Derīgo izrakteņu atradnes Latgales reģionā 2008.gadā 

 
Nr. Derīgais izraktenis Atradne (atradnes iecirknis), 

Administratīvā piederība 
 

Derīgā 
izrakteņa 
izmantošana 
 

Izpētītie krājumi 
2009.g. 
1. janvārī 
(tūkstoši m³) 

1. BARAVIKAS 
Ludzas rajons 
Mērdzenes 
pagasts 
 

Šķembām 
 

1 005.76 
 

2. RĪTUPES 
Ludzas rajons 
Malnavas pagasts 
 
 

Šķembām 1 657.05 
 

3. SĪĻUKALNS II 
Preiļu rajons 
Siļukalna pagasts 
 

Šķembām 236.93 
 

4. 

Dolomīts 

PĒRTNIEKI - 
1953.g. 
Rēzeknes rajons 
Sakstagala 
pagasts 

Šķembām 1 020.26 
 

5. ELERNE (III 
iecirknis) 
Daugavpils rajons 
Tabores pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

1 072.45 

6. ELERNE (II 
iecirknis) 
Daugavpils rajons 
Tabores pagasts 
 

Būvniecībai, 
Betona ražošanai 
Ceļu būvei un 
remontam 

2 840.57 

7. OLIŠI 
Daugavpils rajons 
Sventes pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

223.83 

8. GRANTINI 
Ludzas rajons 
Pildas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

306.63 

9. ZUJEVA 
Ludzas rajons 
Pušmucovas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Pašvaldības 
objektu 
uzturēšanai 

2.07 

10. KLONEIŠI 
Rezeknes rajons 
Nautrenu pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 

82.28 

11. SAKARNI 
Rēzeknes rajons 
Ozolaines pagasts 
Čornajas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

492.25 

12. 

Smilts- grants 

SILARAŠI 
Rezeknes rajons 
Ilzeskalna pagasts 
 

Būvniecībai, 
Pašvaldības 
objektu 
uzturēšanai 

31.49 

13. Smilts CERINMAJAS 
Balvu rajons 

Būvniecībai 95.89 
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Rugaju pagasts 

14. PUNDURKARJERS 
Balvu rajons 
Mednevas pagasts 

Būvniecībai, 
Meža Ceļu 
būvei 

52.05 
 
 

15. APŠINIECI 
Balvu rajons 
Kubulu pagasts 

Būvniecībai, 
Meža Ceļu 
būvei 

154.73 

16. DVIETES MEŽN. 
101. /107.kv. 
Daugavpils rajons 
Dvietes pagasts 

Dvietes pagasta 
padome 
Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

57.22 

17. KAPAS 
Daugavpils rajons 
Līksnas pagasts 

Būvniecībai 1 097.00 

18. KAPAS II 
Daugavpils rajons 
Līksnas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu un tiltu 
būvei 

0.00 

19. ŠEDERE 
Daugavpils rajons 
Ilūkstes novads 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 

116.04 

20. BALTIKA 
Krāslavas rajons 
Kalniešu pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

84.99 

21. LIELMEŽI 
Krāslavas rajons 
Konstantinovas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

435.81 

22. ŠKAUNE - 2 
Krāslavas rajons 
Šķaunes pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

175.09 

23. ORCA 
Ludzas rajons 
Pildas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

112.05 

24. VECPIROGOVA 
Ludzas rajons 
Mērdzenes pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 

9.94 

25. LAGUŠNIEKI 
Ludzas rajons 
Līdumnieku pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

171.25 

26. JAUNRUŽINA 
Rēzeknes rajons 
Silmalas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 
un uzturēšanai 

537.44 

27. KOZELNIKI 
Rēzeknes rajons 
Lūznavas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

600.23 

28. PEIRAGI 
Rēzeknes rajons 
Pušas pagasts 

Būvniecībai, 
Pašvaldības 
objektu 
uzturēšanai 

157.02 

29. AUGSTASILS II 
Balvu rajons 
Briežuciema pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 123.51 
 
Smilts: 110.71 

30. BADNOVA 
Balvu rajons 
Vecumu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 40.98 

31. 

Smilts- grants un smilts 

DEVINZIEDA 
KALNS 
Balvu rajons 
Krišjāņu pagasts 

Būvniecībai, 
Meža ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 656.84 
 
Smilts:  
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 1 142.80 

32. MEDNEVA 
Balvu rajons 
Medņevas pagasts 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 0.00 

33. RUBULEVA 
Balvu rajons 
Bērzkalnes pagasts 
 

Būvniecībai, 
Betona 
ražošanai Ceļu 
būvei 

Smilts-  
grants: 63.73 
 
Smilts: 343.89 

34. SILACIEMS 
Balvu rajons 
Susāju pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 35.22 
 
Smilts: 15.36 

35. SLOTUKALNS 
Balvu rajons 
Medņevas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 296.36 
 
Smilts: 396.51 

36. SVATAUNE 
Balvu rajons 
Baltinavas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 387.51 
 
Smilts: 1 615.40 

37. ZEMZARI 
Balvu rajons 
Baltinavas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 

Smilts-  
grants: 33.15 
 
Smilts: 429.00 

38. ELERNE ( I 
iecirknis) 
Daugavpils rajons 
Tabores pagasts 

Būvniecībai, 
Betona ražošanai 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 995.26 
 
Smilts: 213.04 

39. PANTALIŠKI 
Daugavpils rajons 
Biķernieku pagasts 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 462.63 
 
Smilts: 146.48 

40. SVENTES 
MEŽNIECIBA 
Daugavpils rajons 
Sventes pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 0.00 

41. BERJOZOVKA 
Krāslavas rajons 
Izvaltas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 1 990.58 
 
Smilts: 1 174.44 

42. CIPARI 
Krāslavas rajons 
Ūdrīšu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 0.00 

43. KADIKI 
Krāslavas rajons 
Izvaltas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 221.85 
 
Smilts: 24.38 

44. KADIKIŠI 
Krāslavas rajons 
Izvaltas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 148.06 
 
Smilts: 18.54 

45. MIHALINI II 
Krāslavas rajons 
Andzeļu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 

Smilts-  
grants: 48.75 
 
Smilts: 100.07 

46. OŠUKALNI - 
CEKULES 
Krāslavas rajons 
Ūdrīšu pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 71.50 
 
Smilts: 18.10 

47. PARAHOVNA Būvniecībai, Smilts-  
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Krāslavas rajons 
Robežnieku pagasts 
 

Ceļu remontam grants: 20.08 
 
Smilts: 200.27 

48. RAKUTI 
Krāslavas rajons 
Ūdrīšu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 

Smilts-  
grants: 468.10 
 
Smilts: 2 050.79 

49. VIENTULNIEKI 
Krāslavas rajons 
Kaplavas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 277.34 
 
Smilts: 96.72 

50. BECERI 
Ludzas rajons 
Nukšu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 46.73 
 
Smilts: 32.40 

51. CERIBA 
Ludzas rajons 
Salnavas pagasts 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 26.75 
 
Smilts: 12.04 

52. EGLITES 
Ludzas rajons 
Lauderu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 300.38 
 
Smilts: 312.18 

53. KALNAJI 
Ludzas rajons 
Pildas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 269.87 
 
Smilts: 300.43 

54. KAZENIEKI 
Ludzas rajons 
Pušmucovas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 1.28 
 
Smilts: 92.38 

55. MOROZI 
Ludzas rajons 
Lauderu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 116.53 
 
Smilts: 0.00 

56. NAUMKI II 
Ludzas rajons 
Zilupes novads 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 131.71 

57. NIRINI - 4 
Ludzas rajons 
Pildas pagasts  
 

Būvniecībai, 
Ceļu 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 105.34 
 
Smilts: 14.60 

58. OZUPIENE 
Ludzas rajons 
Ciblas novads 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 174.96 
 
Smilts: 263.42 

59. PAVLOVA (Luņu 
iecirknis) 
Ludzas rajons 
Istras pagasts 

Būvniecībai, 
Pašvaldības 
Ceļu uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 64.50 
 
Smilts: 74.30 

60. PORKALI 
Ludzas rajons 
Pildas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 28.93 
 
Smilts: 5.56 

61. SAĻNEVA 
Ludzas rajons 
Salnavas pagasts 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 122.78 
 
Smilts: 700.03 

62. SVIĻEVA 
Ludzas rajons 
Salnavas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 

Smilts-  
grants: 25.51 
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 uzturēšanai Smilts: 340.35 

63. ŠUŠKOVA I 
Ludzas rajons 
Pasienes pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu remontam 
un uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 0.00 

64. ŽIŽEVA 
Ludzas rajons 
Zilupes novads 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 14.99 
 
Smilts: 21.64 

65. ANSVERIŅI I ( I 
iecirknis) 
Preilu rajons 
Aglonas pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 98.80 
 
Smilts: 18.43 

66. KANKUĻI - 
1980.g. 
Preiļu rajons 
Riebiņu novads 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 53.89 
 
Smilts: 486.85 

67. SKANGELI 
(Riebiņi) 
Preiļu rajons 
 

Riebinu novads 
Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 1 679.73 
 
Smilts: 317.00 

68. VANAGSILS (II 
laukums) 
Preiļu rajons 
Turku pagasts 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 16.54 
 
Smilts: 33.90 

69. VĀRPSALA 
Preiļu rajons 
Turku pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 276.39 
 
Smilts: 70.93 

70. ZĪLĀNI - 
1991./99.g. 
Preiļu rajons 
Riebiņu novads 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei un 
remontam 

Smilts-  
grants: 183.57 
 
Smilts: 0.00 

71. AKVAKULTURAS 
DIKI 
Rēzeknes rajons 
Sakstagala pagasts 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 0.00 

72. DEKŠNI 
Rēzeknes rajons 
Lendžu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 117.85 

73. GAJEVA 
Rēzeknes rajons 
Verēmu pagasts 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 104.82 
 
Smilts: 70.95 

74. GRIŠKĀNI 
Rēzeknes rajons 
Griškānu pagasts 
 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 18.97 
 
Smilts: 10.50 

75. ISMERI - 
LIPUŠKI - 1990.g. 
Rēzeknes rajons 
Ozolaines pagasts 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 2 245.41 
 
Smilts: 4 788.84 

76. ISMERI - 
LIPUŠKI - SIA 
"ASKO AS" 
Rēzeknes rajons 
Ozolaines pagasts 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 110.46 
 
Smilts: 668.78 

77. JANOPOLE - 
TUCI 
Rēzeknes rajons 
Griškānu pagasts 

Būvniecībai Smilts-  
grants: 315.70 
 
Smilts: 106.31 



  
 

Latgales reģiona ekonomikas profils 69 

Čornajas pagasts 

78. JAUNSAIMNIEKI 
Rēzeknes rajons 
Ozolmuižas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Pagata Ceļu 
remontam 

Smilts-  
grants: 0.00 
 
Smilts: 0.00 

79. LIPUŠKI 
Rēzeknes rajons 
Ozolaines pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
asfaltbetona 
ražošanai 

Smilts-  
grants: 7 969.15 
 
Smilts: 7 680.98 

80. LĪGO 
Rēzeknes rajons 
Gaigalavas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei 

Smilts-  
grants: 21.90 
 
Smilts: 93.70 

81. SOKORŅI II 
Rēzeknes rajons 
Čornajas pagasts 
 

Būvniecībai, 
Ceļu būvei, 
remontam un 
uzturēšanai 

Smilts-  
grants: 119.47 
 
Smilts: 75.16 

82. ZAREČJE 
Rēzeknes rajons 
Audriņu pagasts 
 

Būvniecībai, 
Pagasta Ceļu 
remontam 

Smilts-  
grants: 16.97 
 
Smilts: 3.61 

83. STASIŠKI 
Daugavpils rajons 
Demenes pagasts 

Laukumu 
planēšanai, 
Ceļu būvei 

191.06 

84. 

Smilšmāls un mālsmilts 

BARAVIKAS 
(segkārta) 
Ludzas rajons 
Mērdzenes pagasts 

Laukumu 
planēšanai 

0.00 

    Tūkst. tonnas ar 
mitrumu 40 % 

85. NAUDIŠEVAS 
(Naudaskalna) 
purvs 
Balvu rajons 
Balvu pagasts 

Lauksaimniecībā 776.53 

86. BALTMUIŽAS 
purvs 
Daugavpils rajons 
Subates lauku 
teritorija 
Jēkabpils rajons 
Gārsenes pagasts 

Lauksaimniecībā 772.73 

87. GERLAKU purvs 
Daugavpils rajons 
Kalupes pagasts 
Maļinovas pagasts 
Vaboles pagasts 

Lauksaimniecībā 470.36 

88. NĪCGALES 
purvs 
Daugavpils rajons 
Nicgales pagasts 

Lauksaimniecībā 1 283.30 

89. SKREBEĻU-SKRŪZMAŅU 
Preiļu rajons 
Līvānu novads 

Lauksaimniecība 14 135.73 

90. KNOVU (Knavu) 
purvs 
Rēzeknes rajons  
Viļānu pagasts 

Lauksaimniecība 3 336.41 

91. 

Kūdra  

VIĻĀNU purvs 
Rēzeknes rajons 
Viļānu pagasts 

Lauksaimniecība 464.88 

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 
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5.pielikums 
Plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo teritoriju saraksts 2010. gadam 

 
Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumu Nr.637 „Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa 

piešķiršanas un atcelšanas kārtība” 11.punktam, Nacionālā reģionālās attīstības padome 2009.gada 22.decembra 
sēdē apstiprināja plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo teritoriju sarakstu 2010.gadam. 

Īpaši atbalstāmo teritoriju statuss stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2010.gada 
31.decembrim. 

Īpaši atbalstāmās teritorijas  

Latgales plānošanas reģionā 

Novads Novada teritoriālā vienība 

Aglonas novads 
Aglonas pagasts, Kastuļinas pagasts, Grāveru pagasts, Šķeltovas 
pagasts 

Baltinavas novads Baltinavas pagasts 

Balvu novads 

Balvu pilsēta, Tilžas pagasts, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, 
Kubuļu pagasts, Vectilžas pagasts, Lazdulejas pagasts, Vīksnas 
pagasts, Bērzpils pagasts, Krišjāņu pagasts, Briežuciema pagasts 

Ciblas novads 
Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, 
Zvirgzdenes pagasts, Blontu pagasts 

Dagdas novads 

Dagdas pilsēta, Ezernieku pagasts, Šķaunes pagasts, 
Konstantinovas pagasts, Dagdas pagasts, Bērziņu pagasts, 
Andzeļu pagasts, Andrupenes pagasts, Svariņu pagasts, Ķepovas 
pagasts, Asūnes pagasts 

Daugavpils novads 

Višķu pagasts, Naujenes pagasts, Kalkūnes pagasts, Laucesas 
pagasts, Nīcgales pagasts, Maļinovas pagasts, Vecsalienas 
pagasts, Tabores pagasts, Līksnas pagasts, Kalupes pagasts, 
Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Medumu pagasts, 
Skrudalienas pagasts, Vaboles pagasts, Salienas pagasts, Sventes 
pagasts, Biķernieku pagasts, Ambeļu pagasts 

Ilūkstes novads 

Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasts, Šēderes pagasts, Subates 
pilsēta ar lauku teritoriju, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, 
Bebrenes pagasts 

Kārsavas novads 
Kārsavas pilsēta, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Malnavas 
pagasts, Salnavas pagasts, Goliševas pagasts,  

Krāslavas novads 

Krāslavas pagasts, Krāslavas pilsēta, Indras pagasts, Aulejas 
pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Izvaltas pagasts, 
Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts, Robežnieku pagasts, Piedrujas 
pagasts, Kalniešu pagasts 

Līvānu novads 
Rožupes pagasts, Turku pagasts, Rudzātu pagasts, Jersikas 
pagasts, Sutru pagasts, 

Ludzas novads 

Ludzas pilsēta, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Ņukšu pagasts, 
Nirzas pagasts, Pureņu pagasts, Rundēnu pagasts, Istras pagasts, 
Pildas pagasts, Briģu pagasts 

Preiļu novads 
Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Aizkalnes pagasts, Preiļu pilsēta, 
Preiļu pagasts 

Rēzeknes novads 

Maltas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts, Griškānu 
pagasts, Ozolaines pagasts, Bērzgales pagasts, Lendžu pagasts, 
Ozolmuižas pagasts, Nagļu pagasts, Lūznavas pagasts, Audriņu 
pagasts, Stoļerovas pagasts, Rikavas pagasts, Ilzeskalna pagasts, 
Dricānu pagasts, Sakstagala pagasts, Kaunatas pagasts, Čornajas 
pagasts, Gaigalavas pagasts, Pušas pagasts, Nautrēnu pagasts, 
Kantinieku pagasts, Silmalas pagasts, Mākoņkalna pagasts, 
Feimaņu pagasts, , 

Riebiņu novads Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu 
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pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts, 

Rugāju novads Rugāju pagasts, Lazdukalna pagasts 

Vārkavas novads Rožkalnu pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts, 

Viļakas novads 
Viļakas pilsēta, Kupravas pagasts, Žīguru pagasts, Šķilbēnu 
pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Vecumu pagasts,  

Viļānu novads Viļānu pilsēta, Dekšāres pagasts, Viļānu pagasts, Sokolku pagasts 

Zilupes novads Zaļesjes pagsts, Zilupes pilsēta, Lauderu pagasts, Pasienes pagasts 
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6.pielikums 
Latgales reģiona pašvaldību sociālekonomiskie rādītāji 

 

Novads 

Bezdarba 
līmenis 

01.01.2009. 

Iedzīvotāju 
skaits 

01.01.2010. 

Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu 
esamība visai novada 

teritorijai 
Pierobežas 
teritorijas 

Teritorijas 
attīstības 
indekss 

Reģ.uzņēmumu 
skaits 2008.g. 
Avots:Lursoft Sasniedzamība*  

Reģistrēto biedrību, 
nodibinājumu, SO 

skaits no 2000.g.līdz 
2009.g.1.jūlijam 

(Lursoft) 

Aglonas novads 8,5 4486 X   -1,532 5 X 10 

Baltinavas novads 20,7 1365 X X -3,241 1 X 3 

Ciblas novads 8,4 3229 X X -1,173 5   9 

Dagdas novads 9,3 9396 X X -1,211 7 X 15 

Ilūkstes novads 4,7 9090 X X -0,702 10 X 14 

Kārsavas novads 13,2 7013 X X -2,095 6 X 17 

Riebiņu novads 9,2 6239 X   -1,524 2   20 

Rugāju novads 8,9 2686 X   -1,356 6   12 

Vārkavas novads 6,6 2387 X   -1,493 3   9 

Viļakas novads 11,7 6433 X X -1,871 4 X 24 

Viļānu novads 16,6 7168 X   -1,852 14 X 13 

Zilupes novads 15,9 3714 X X -1,925 11 X 4 

Rēzeknes novads 11,5 31 876 X   -1,379 44 X 66 

Daugavpils novads 5,1 28 420 X X -0,58 46 X 55 

Balvu novads 8 15674 X   -0,584 26 X 66 

Krāslavas novads 8,5 19 983 X X -0,877 39 X 38 

Līvānu novads 12,8 14 134 X   -0,864 25   35 

Ludzas novads 10 15 844 X X -0,76 77 X 30 

Preiļu novads 7,7 11826 X   -0,119 21   33 

Daugavpils 4,5 103754 X   -0,658 328   237 

Rēzekne 4,3 35148 X   -1,842 147   105 

*Novada teritoriālās vienības neiekļaujas Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā noteiktajā reģionālas nozīmes centru 25 km apkalpes rādiusā 
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7.pielikums 
 

ES struktūrfondu ieguldījums Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās  
no 2007. – 2013.gada plānošanas perioda apstiprinātajiem projektiem 

 

Pašvaldība Projektu 
skaits 

ERAF finansējums, 
Ls 

ESF finansējums, 
Ls 

KF finansējums, Ls VBF finansējums, 
Ls 

Kopā ES finansējums 
pašvaldībā 

Vidēji uz 1 
iedzīvotāju, Ls 

Daugavpils 35 46 241 649,80 9 990 330,71 20 448 828,00 4 534 875,54 81 215 684,05 782,77 

Rēzekne 32 25 426 214,29 1 970 914,13 614 076,54 1 289 840,91 29 301 045,87 833,65 

Aglonas novads 9 1 385 578,19 236 706,00  79 523,75 1 701 807,94 379,36 

Baltinavas novads 7 5 304 173,04   824 623,98 6 128 797,02 4 489,96 

Balvu novads 17 1 806 184,22  2 146 974,23 54 645,70 4 007 804,15 255,70 

Ciblas novads 3 89 763,88  284 404,48 1 081,93 375 250,29 112,72 

Dagdas novads 4 244 779,33   4 387,12 249 166,45 26,52 

Daugavpils novads 27 6 898 259,46 114 750,00 2 177 486,22 790 881,34 9 981 377,02 351,21 

Ilūkstes novads 4 248 626,61  1 324 196,30 225 793,57 1 798 616,48 197,87 

Kārsavas novads 15 4 881 574,52 116 290,00 2 576 183,40 796 973,97 8 371 021,89 1 193,64 

Krāslavas novads 17 2 122 439,93  20 890 554,42 1 096 754,39 24 109 748,74 1 206,51 

Līvānu novads 24 4 894 619,77 28 089,00  76 548,94 4 999 257,71 353,70 

Ludzas novads 19 1 922 458,98  3 079 903,15 559 449,38 5 561 811,51 351,04 

Preiļu novads 11 3 450 689,77 105 268,08  534 320,88 4 090 278,73 345,87 

Rēzeknes novads 39 6 681 203,04 207 602,00 1 836 170,69 683 075,30 9 408 051,03 295,15 

Riebiņu novads 7 1 148 102,04   105 972,50 1 254 074,54 201,01 

Rugāju novads 5 7 294 746,66   1 272 549,48 8 567 296,14 3 189,61 

Vārkavas novads 3 207 016,45   15 280,01 222 296,46 93,13 

Viļakas novads 13 10 573 109,58  1 011 379,30 1 848 010,81 13 432 499,69 2 088,06 

Viļānu novads 19 1 031 416,32   196 417,13 1 227 833,45 171,29 

Zilupes novads 3 159 586,74   1 081,93 160 668,67 43,26 

Kopā Latgalē 313 132  012 192,60 12  769  949,92 56  390  156,73 14  992  088,56 216  164  387,80      635,84 

 

 
 


