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Latgales reģiona eksporta forums 
2022. gada 16. septembris 

Rēzekne, Latgales vēstniecības GORS  

Rīkotāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju, Rēzeknes novada domi un biedrību "Latvijas Formula 
2050" 

Kopsavilkums 

2022. gada 16.septembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas 

ministrija, Rēzeknes novada pašvaldība un biedrība “Latvijas Formula 2050” 

rīkoja Latgales reģiona eksporta forumu. Tā mērķis bija politikas veidotāju, 

ekspertu un uzņēmēju domu apmaiņā vērtēt būtiskākos faktorus, kas veicina 

uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, īpašu uzmanību pievēršot rīcības politikas un 

atbalsta instrumentu efektivitātei uzņēmumu eksportspējas sekmēšanā. 

Foruma dalībnieki – 90 iesaistīto pušu pārstāvji, kas reprezentēja eksportējošos 

uzņēmumus, Latgales pašvaldības un plānošanas reģionu, augstskolas, 

Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Pārresoru 

koordinācijas centru, Rēzeknes un Latgales speciālās ekonomiskās zonas, 

Attīstības finanšu institūciju Altum, komercbankas u.c. ieinteresētās puses.  

I daļā “Plānošanas, rīcības politiku un atbalsta instrumentu veidošanas 
pieredze uzņēmumu eksportspējas veicināšanai” referenti – Pārresoru 
koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas 
departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks, 
AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs un  Eiropas 
Padomes viceprezidents Roberts Zīle aplūkoja gan eksporta un produktivitātes 
lomu plānošanas dokumentos (Nacionālais attīstības plāns - NAP) un rīcības 
politikās (Nacionālā industriālā politika), gan eksporta atbalsta un investīciju 
piesaistes instrumentus un atbalsta pieredzi, gan atziņas un apsvērumus par 
biznesa attīstību Latgalē no uzņēmēja perspektīvas, gan enerģētikas situāciju 
Latvijā un Eiropas Savienībā, ņemot vērā arī ģeopolitiskos satricinājumus un 
apņemšanos novērst klimata pārmaiņas.  

I daļas prezentāciju galvenie secinājumi un atziņas:  
- Latvijas Nacionālajā attīstības plānā produktivitātes un ienākumu 

palielinājums ir noteikts kā nozīmīgs valsts izaugsmes nosacījums, kas rada 

priekšnoteikumus tam, lai īstenotu citus nozīmīgus stratēģiskos mērķus – 
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vienlīdzīgas iespējas, līdzsvarotu reģionālo attīstību. Cits nozīmīgs NAP 

stratēģiskais mērķis – sociālā uzticēšanās (balstās cilvēku pārliecībā, ka uz 

līdzcilvēkiem var paļauties un līdz ar to sadarboties kopīgu mērķu 

sasniegšanai) ietekmē labklājību un pilsonisko aktivitāti. Tā palielina 

personīgās izaugsmes iespējas nākotnē un sekmē demokrātiju valstī. 

Savukārt politiskās uzticēšanās gaisotnē attīstās ekonomika, uzlabojas 

drošība, stiprinās tiesiskums, ikviens jūtas piederīgs un atbildīgs, tādējādi 

vairojot sabiedrisko labumu. Uzticēšanos veicina sabiedrības iesaiste, 

līdzsvarojot dažādu sabiedrības grupu intereses kopējam sabiedriskajam 

labumam un mērķtiecīgāk skaidrojot izvēles un cēloņsakarības, kas 

ietekmē valsts ilgtermiņa izaugsmi.  

- Vērtējot produktivitātes dinamiku pirmajos NAP 2021. – 2027. īstenošanas 

gados, var secināt, ka, neraugoties uz Covid pandēmijas un 

ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, līdz šim caurmērā ir vērojama pozitīva 

dinamika IKP pieaugumā (2021.gadā par 4.5% pēc 3.8% krituma 

2020.gadā), produktivitātes palielinājumā uz 1 nodarbināto un pieaugošos 

preču eksporta rādītājos (2022.gada I pusgadā pat par 8.4%, salīdzinot ar 

6.4% pieaugumu 2021.gadā). Vienlaikus ir jāvērš uzmanību uz augstajiem 

konkurētspējas riskiem Krievijas agresijas Ukrainā radīto apstākļu dēļ 

2022.gada II pusgadā.  

- Nacionālais industrializācijas plāns 2027 ietver divus galvenos indikatīvos 

mērķus - palielināt eksporta apjomu līdz 27 miljardiem EUR (2027) un 

palielināt pētniecības un attīstības izdevumus līdz 600 miljoniem EUR 

(2027), darbojoties rīcības virzienos – cilvēkkapitāls, inovācijas, biznesa 

vide eksportspējai, finanšu pieejamība, infrastruktūra. Aktivitāšu 

finansēšanai paredzēti 1.6 miljardi eiro. Jomas, kurās paredzēts ieguldīt – 

klimats un energoefektivitāte (698 milj.), ekonomikas transformācija un 

produktivitāte (520 milj.), nevienlīdzības mazināšana (205 milj.) un digitālā 

transformācija (183 milj.). Atbilstošās programmas nodrošina (administrē 

vai uzrauga) Altum (energoefektivitāte, digitālā transformācija), LIAA 

(ekonomikas transformācija, tostarp eksporta spēju palielināšana, digitālā 

transformācija), EM (nevienlīdzības mazināšana), VARAM (nevienlīdzības 

mazināšana), CFLA (ekonomikas transformācija, nevienlīdzības 

mazināšana, digitālā transformācija).  

- Nacionālā industrializācijas plāna 2027. nevienlīdzības mazināšanas 

virziena programma “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā 

infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” (ANM 
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finansējums 80 milj. eiro) paredz sniegt atbalstu pašvaldībām un 

komersantiem granta veidā nacionāla mēroga industriālo parku un 

teritoriju attīstīšanai reģionos, ārpus Rīgas plānošanas reģiona, ar mērķi 

sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, piesaistīt cilvēkresursus un paaugstināt 

produktivitāti. Programma paredz līdz 2026.gadam piesaistīt operatorus 

ar starptautisku pieredzi, izveidot infrastruktūru un piesaistīt komersantus 

(nomniekus)  8 reģionālajiem industriālajiem parkiem, radot 328 jaunas 

darba vietas.    

- Nozīmīga Nacionālās industriālās politikas atbalsta joma ir digitālās 

transformācijas sekmēšana uzņēmumos, kvalificējot digitālā brieduma 

statusu, izveidojot digitālo spēju pilnveides ceļa karti un sagatavojot 

digitālās transformācijas projektu, saņemot atbalstu grantu, vaučeru, 

kapitāla aizdevumu un subsidētu mācību pakalpojumu formā.  

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina virkni atbalsta 

pasākumu, kas vērsti uz uzņēmuma eksporta iespēju palielināšanu. 

Galvenā eksporta atbalsta programma, ko īsteno LIAA, ir “Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana”, kas ir paredzēta tieši mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem, starp kuriem šī programma ir ļoti populāra. Atsevišķās tās 

pozīcijās sedz izmaksas pat 100% apmērā. Lai uzsāktu sadarbību ar LIAA, ir 

jānoslēdz jumta līgums, kas ir salīdzinoši vienkāršs un ātrs process. LIAA 

atbalsta pasākumi: starptautiskās izstādes, kontaktbiržas, semināri, 

tīmekļvietnes izstrāde, tirgus pētījumi, ekspertu pakalpojumi u.c.   

- COVID pandēmijas un ģeopolitisko izaicinājumu laikā uzņēmumu 

motivācija atrast jaunus tirgus ir lielāka nekā agrāk, un līdz ar to ir 

pieaugusi arī uzņēmumu motivācija efektīvāk izmantot valsts un citus 

atbalsta instrumentus. 

- Latgales Speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), kas sākusi darbību 2017. gadā, 

līdz ar iepriekš izveidoto Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu (ar atbalsta 

formu – IIN un NĪN samazināšana) ir efektīvs investīciju piesaistes un 

uzņēmējdarbības atbalsta instruments Latgales reģionā. Kopš 2017. gada 

LSEZ ir uzsākuši darbību 23 kapitālsabiedrības, radītas 246 darba vietas un 

piesaistītas 35 milj. eiro investīcijas. Galvenās nozares – metālapstrāde, 

kokapstrāde, tekstilrūpniecība, augstas pievienotās vērtības produktu 

ražošana.  

- Investora skatījumā (investīciju piemērs kokapstrādes biznesā = Latvijas 

Finieris grupas uzņēmumi) vietas izvēli ilgtermiņa biznesa izaugsmei 

nosaka resursu pieejamība un piegādes tuvums, platības un 
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infrastruktūras pieejamība un kvalitāte, kā arī darbinieku pieejamība un to 

izglītošanas iespējas.   

- Investīcijas vietas izvēlē nozīmīgs var būt ne tikai speciālais atbalsts (IIN, 

NĪN atlaides), bet kompleksu nosacījumu kopums – pašvaldību atbalsts 

biznesam nepieciešamās infrastruktūras izveidei, sadarbība ar partneriem. 

- Reģionālo investīciju lēmumus var ietekmēt enerģijas kā nozīmīga resursa 

izmaksu situācija un pamatresursu pieejamība ilgtermiņa perspektīvā. 

Svarīgi, lai veidotos līdzsvarotas attiecības, kas izriet no valsts politikas, 

starp nozīmīgiem ražotajiem un enerģētiskā sektora dalībniekiem. Kā arī, 

lai valsts politika, sasaistot ar zaļā kursa pamatprincipiem, sekmētu 

ilgtermiņa koksnes resursa pieejamību.  

- Enerģētika ir nozīmīgs aspekts konkurētspējas aspektā. Ģeopolitisku 

satricinājumu situācijā (Krievijas agresija Ukrainā, sekojošās sankcijas pret 

Krieviju) enerģijas pieejamība un izmaksas kļūst par izaicinājumu 

tautsaimniecībai kopumā un katram ražojošam uzņēmumam, ņemot vērā 

to, ka šobrīd bāzes jaudas ģenerācijai var nodrošināt dabasgāze, ogles un 

kodolenerģija.  

- Nākamo 5 gadu perspektīvā ir jāveicina atjaunojamo energoresursu (AER) 

īpatsvara palielināšana, ieviešot, piemēram, zaļā ūdeņraža tehnoloģijas, 

vēja un saules enerģiju. Ražošanas uzņēmumiem ir liels potenciāls pielāgot 

to darbību, izmantojot tehnoloģiskajos procesos enerģiju, kas iegūta no 

atjaunojamiem energoresursiem (Balticovo piemērs). 

- Veidojot nākotnes enerģētikas portfeļa scenārijus, būtiski ir ņemt vērā to, 

ka pieaugot AER ģenerācijai, pieaug arī vajadzība nodrošināt balansēšanas 

jaudas, kas spēs nodrošināt stabilu sistēmas darbību un apmierināt mazāk 

elastīgu pieprasījumu, kad mainīgie AER avoti nav pieejami. Pieaugot AER 

īpatsvaram pret bāzes (kontrolējamām) jaudām, balansēšana kļūst 

dārgāka, līdz ar to ir būtiski sasniegt ilgtspējīgu proporciju starp 

mainīgajiem un stabilajiem enerģijas avotiem. 

II daļa. Ekspertu diskusiju secinājumi un atziņas. 

Ekspertu diskusijā Latgales uzņēmumu eksportspējas efektivitātes formula 

globālo satricinājumu un dinamiskas tehnoloģiju attīstības nosacījumos 

piedalījās AS Latvijas Valsts meži” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas valdes loceklis Edmunds Beļskis 

(ievads diskusijā un dalība paneļdiskusijā), Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas 
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nodaļas vadītājs Kaspars Abiks, Swedbank pārstāvis Jānis Zaļums,  AS “Latvijas 

Finieris” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes 

loceklis Uldis Biķis,  ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, biedrības 

“Latgales ražojošie zemnieki”, Z/s Kotiņi īpašnieks Aldis Ločmelis, Ekonomikas 

ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds 

Lapiņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldes vietnieks Vladislavs Stankevičs (visi iepriekš 

minētie – II paneļdiskusija). 

 

Diskusijas galvenie secinājumi un atziņas: 

- Atslēgas faktors eksportspējīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai ir cilvēks vai 

cilvēku kopums (komanda), viņu motivācija un spēja izmantot dažāda 

veida priekšrocības un atbalstu. Ir jāņem vērā arī reģiona īpatnības. 

Lielākie izaicinājumi Latgales gadījumā ir zema tehnoloģiskā intensitāte, 

zems ražīgums, zema inovācijas kapacitāte, kritisks talantīgu, augsti 

kvalificētu darbinieku trūkums. Tāpēc reģiona kontekstā aktualizējas 

nepieciešamība radīt tādus dzīves apstākļus un izglītošanās iespējas jeb 

talantu noturēšanas politiku, kas ir saistīti ar reģiona izglītības iestāžu 

spēju sagatavot atbilstoši un augsti kvalificētus darbiniekus reģiona 

industriju vajadzībām. 

- Latgales reģionā dominē tradicionālās nozares – pārtikas rūpniecība, 

kokapstrāde un metālapstrāde un mašīnbūve, kas veido Latgales eksporta 

potenciālu, uz ko var balstīt ekonomisko izaugsmi. Potenciāli Latgales 

eksportprece noteikti ir ne tikai tūrisms un loģistika, bet arī atjaunojamā 

enerģētika, kur Latgale var parādīt savas ģeogrāfiskās priekšrocības.  

- Latgalē ir ievērojams mežu resurss (38% no kopējām platībām) un arī 

zemes resurss (45% no kopējām platībām).  

- Ir vērts investēt Latgalē, jo reģionā ir pieejams pietiekamā apjomā 

galvenais resurss – cilvēku resurss. Ņemot vērā to, ka Latgalē zemes un 

meža resursi atrodas tālu no ostām, racionālāk ir uz vietas radīt 

kokrūpniecības un lauksaimniecības produktus ar augstāku pievienoto 

vērtību. 

- Latgalē maz jauno uzņēmumu, toties ir vērojama interese pēc atbalsta 

(Daugavpils biznesa inkubatora pakalpojumu pieprasījums lielāks nekā 

citur Latvijā) – tātad, Latgalē ir pietiekami nozīmīgs uz spēcīgām 

konkurences pozīcijām orientētu uzņēmumu kodols.  
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- Šobrīd ir zaudēts tranzīta resurss, kas iepriekš bija nozīmīgs faktors preču 

plūsmai austrumu virzienā ar ieguvumam Latgales biznesam. Latgales 

uzņēmumi šobrīd ar mazāku intensitāti, nekā citur Latvijā, izmanto 

eksporta apjoma palielināšanai paredzētos atbalsta instrumentus (LIAA 

info – 20 no 340, kas saņem eksporta atbalstu, ir Latgales uzņēmumi). 

- Latgales uzņēmēji, kas pārstāv zemkopības nozari, norāda uz problēmām, 

kas ir saistītas ar augstākas pievienotās vērtības produkcijas ražošanu, 

izmantojot kooperācijas formu. Tā tiek no finanšu institūciju puses atzīta 

par tādu, kam ir nepieņemami augsts risks. Atbalsta instrumentu 

veidošanā vajadzētu vairāk konsultēties ar šo atbalsta instrumentu 

adresātiem.  

- Svarīgs faktors draudoši augošo energoresursu cenu nosacījumos ir 

energoefektivitāte. Altum piedāvā atbalsta programmas, kas ir vērstas uz 

energoefektivitātes uzlabošanā, ko jau plaši izmanto Latgales uzņēmumi. 

- Eksportspējas veicināšanai ir svarīgi, lai uzklausa lietotāju (uzņēmēju, 

biedrību) viedokli, no otras puses ir jābūt aktīvākiem atbalsta priekšlikumu 

sagatavošanā.  

- Ir jāveido papildus informatīvos pasākumus, atbalsta pasākumus (arī 

pārkvalifikācija), ņemot vērā situācijas maiņu saistībā ar to, ka ir slēgti 

Krievijas un Baltkrievijas tirgi.  

- Šobrīd labāk spējām novērtēt pieejamos resursus. Mainās paradigma – 

daudzi uzņēmumi transformē biznesus, maina biznesa modeļus. Tā ir 

eksportspējas recepte nākotnei.  

- Ļoti nozīmīga ir izglītības loma reģiona pievilcībai eksportspējīga biznesa 

investīcijām. Jāstiprina reģionālo augstskolu kapacitāte, tostarp motivējot 

iesaistīties pārkvalifikācijas aktivitātēs.  

- Ja salīdzinām uzņēmējdarbības attīstības dinamiku starp pašvaldībām, tad 

nozīmīgs faktors ir labu, profilētu speciālistu esamība pašvaldībā, kas ir 

nodarbināti ar biznesa veicināšanu – veidojot sadarbības, domājot par vidi, 

iesaistot uzņēmējus. Tāpat nozīmīgs attīstības faktors ir aktīvu viedokļu 

līderu (līderi, kas aizrauj) un kopienu aktivitāšu sekmēšanā.  

- Pašvaldībām ir iespēja, izmantojot atbalsta instrumentus, tālāk attīstīt 

atbalsta spējas uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides radīšanai (piemēram, 

industriālie parki).  

 
 
Apkopoja: Andris Nātriņš, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis 


