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IEVADS
Šis dokuments ir sagatavots, lai atbalstītu reģionālās ekonomiskās attīstības plānošanu Latvijā 2014. – 2020. gadu
periodā, par ko ir atbildīga Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kopā ar piecām Plānošanas reģionu
padomēm. Dokumenta mērķis ir rosināt diskusiju par Latgales reģiona ekonomikas attīstības mērķiem,
stratēģiskām izvēlēm un attīstības pasākumiem, ko īstenos valsts, pašvaldības iestādes, kā arī privātā un
nevalstiskā sektora pārstāvji. Dokuments koncentrējas uz Latgales ekonomikas virzītājspēkiem un galvenajām
nozarēm, kas veido pievienoto vērtību un ienākumus. Tas apskata šo nozaru attīstības perspektīvas un atklāj
diskusiju par iespējamām nozarēm, kas varētu būt Latgales ekonomikas attīstības virzītājspēks. Nākotnes
perspektīvas aprakstītas, ņemot vērā notiekošās un paredzamās izmaiņas globālā ekonomikā un konkrētajās
nozarēs, kas ietekmē uzņēmumu konkurētspēju, spēju investēt un piedāvāt darba vietas arī Latgales reģionā. Tas
nav visaptverošs pētījums par reģionālo ekonomiku, bet drīzāk dokuments, kas stimulē idejas par reģionālās
ekonomikas nākotnes attīstības perspektīvām.
Pirmā sadaļa dod priekšstatu par Latgales reģiona ekonomikas struktūru un dinamiku, salīdzinot to ar Latviju un
dažām kaimiņvalstīm, ņemot vērā, ka Latgales reģionam ir jāsacenšas par resursiem un investīcijām. Otrā sadaļa
sniedz vērtējumu dažādu nozaru izaugsmes potenciālam, apskatot šobrīd nozīmīgas nozares un potenciālās jaunas
nozares. Tas tiek izdarīts apskatot nozares pēc pievienotās vērtības un nodarbināto skaita, kā arī apskatot
konkrēto esošo un jauno nozaru attīstības perspektīvas Latgales reģionā, ņemot vērā globālās ekonomikas
tendences. Trešā sadaļa piedāvā konkrēto uzņēmumu perspektīvu, kas ir balstīta gan uz veiksmīgu uzņēmumu
padziļinātu izpēti gan uz uzņēmumu darbības rādītājiem. Šī sadaļa parāda, ka konkurētspēja atkarīga no konkrētā
uzņēmuma darbības, nevis no kādas nozares. Tā iezīmē uzņēmumu esošās un nākotnes konkurētspējas faktorus.
Nobeiguma sadaļa atklāj diskusiju par neizmantotiem resursiem ekonomiskās izaugsmes sekmēšanā, īpaši runājot
par lielu bezdarbnieku skaitu. Kad ekonomiskās attīstības plānošanas process Latgales reģionā attīstās, lielāka
uzmanība jāpievērš cilvēkresursu attīstībai, ieskaitot izglītības un citu publisko iestāžu darbības efektivitāti.
Pēc iespējas tika izmantoti jaunākie pieejami statistikas dati, taču reģionālā griezumā dati tiek apkopoti krietni
vēlāk, nekā valstī kopumā, tāpēc bieži vien pēdējie pieejamie dati ir par 2007. gadu. Taču šie dati tiek uzskatīt par
adekvātiem, lai rādītu priekšstatu par Latgales ekonomikas un to nozaru strukturālām īpatnībām, no kurām izriet
arī attīstības perspektīvas.
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1.GALVENĀS ATZIŅAS
•
•
•
•
•

•

Latgales reģiona tradicionālās nozares – pārtikas rūpniecība, kokapstrāde un metālapstrāde un
mašīnbūve turpina būt par būtiskākiem ienākumu avotiem pēc publiskā sektora.
Lauksaimniecības un mežsaimniecības ieguldījums reģiona ekonomikā (kopējā pievienotajā vērtībā) ir
divreiz lielāks salīdzinājumā ar Latvijas vidējo
Privāta sektora izaugsme reģionā laika posmā no 1995. līdz 2007. gadam ir gandrīz par 50%g lēnāka kā
valstī kopumā
Novērota ātri augošā atkarība no publisko pakalpojumu sektora un uzņēmumiem, kas atkarīgi no
publiskām investīcijām (infrastruktūras būvniecība, sabiedriskais transports un komunālie uzņēmumi)
Potenciālā izaugsme paredzama 1) minētajās vadošajās nozarēs; 2) nozarēs, kur šobrīd zems nodarbināto
skaits bet augsta pievienotā vērtība un 3) jaunajās nozarēs, kuras tiek novērtētas par ātri augošām
(tūrisms un dziedinoši un veselības veicinoši pakalpojumi, atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte,
mazā mēroga montāžas / salikšanas nozares un starptautisko kravas pārvadājumu pakalpojumi); taču
izaugsme ir atkarīga no konkrētiem uzņēmumiem, nevis kādas nozares
Latgalei ir potenciāls stimulēt ekonomisko izaugsmi, ņemot vērā priekšrocības, ko sniedz labvēlīgs
ģeogrāfiskais novietojums, transporta koridori, salīdzinoši zemas darbaspēka izmaksas, neizmantotie
cilvēku un dabas resursi, taču nepieciešama nozīmīga publiskā sektora rīcība produktīvo sektoru, īpaši
tradicionālo augstas un vidējās pievienotās vērtības apstrādes rūpniecības sektoru atbalstīšanā.
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2.LATGALES EKONOMIKAS
TAUTSAIMNIECĪBĀ
2.1.

STRUKTŪRA,

DINAMIKA

UN

LOMA

LATVIJAS

Latgales tautsaimniecības struktūra un pamatsektoru pievienotās vērtības dinamika

Latgales, kā arī Latvijas tautsaimniecības strukturālā īpatnība, salīdzinot ar blakus esošajiem reģioniem, ir
salīdzinoši liels pakalpojumu un salīdzinoši mazs rūpniecības īpatsvars (skat. 1. tabulu). Taču, salīdzinot ar kopējo
Latvijas struktūru, Latgalē lielāka valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu īpatsvars kopproduktā.
1.

tabula. Latgales pievienotās vērtības (IKP) struktūra salīdzinājumā ar Latviju un citiem reģioniem – 2007. gads

Latgale
Primārās
nozares
(lauksaimniecība,
mežsaimniecība, zivsaimniecība, derīgo
izrakteņu ieguve)
Apstrādes rūpniecība un komunālā
saimniecība
t.sk. elektroenerģijas, gāzes un ūdens
apgāde
Būvniecība
Transports, uzglabāšana, komunikācijas
Tirdzniecība un privātie pakalpojumi
Valsts pārvalde un publiskie pakalpojumi
Kopā

Latvija

Igaunija

Lietuva

Polija

Baltkrievija

7%

4%

4%

4%

7%

9%

15%

14%

20%

22%

22%

32%

3%

2%

3%

3%

3%

6%
13%
32%
28%
100%

9%
10%
48%
15%
100%

9%
10%
43%
13%
100%

10%
13%
37%
14%
100%

7%
7%
43%
14%
100%

10%
10%
30%
9%*
100%

* ‘Citi pakalpojumi’ pieskaitīti pie privātiem pakalpojumiem
Avots: CSB, Eurostat, Rosstat
2. tabula demonstrē Latgales reģiona ekonomikas struktūras izmaiņas laika posmā no 1995. līdz 2007. gadam.
2. tabula. Latgales ekonomikas struktūras Izmaiņas no 1995. līdz 2007. gadam:

1995
Primārās
nozares
(lauksaimniecība,
mežsaimniecība, zivsaimniecība, derīgo
izrakteņu ieguve)
Apstrādes rūpniecība un komunālā
saimniecība
t.sk. elektroenerģijas, gāzes un ūdens
apgāde
Būvniecība
Transports, uzglabāšana, komunikācijas
Tirdzniecība un privātie pakalpojumi
Valsts pārvalde un publiskie pakalpojumi
Kopā

2000

2007

14%

8%

7%

26%

15%

15%

5%

5%

3%

4%
16%
18%
22%
100%

3%
16%
26%
33%
100%

6%
13%
32%
28%
100%

Norādītās struktūras izmaiņas (primāro nozaru un apstrādes rūpniecības īpatsvara samazinājums un tirdzniecības un
pakalpojumu īpatsvara palielinājums) notika tādēļ, ka kopproduktam augot (91% pieaugums 1995. – 2007. gadā),
straujāk attīstījās tirdzniecības un pakalpojumu nozares, savukārt primārās nozares un rūpniecības pievienotā vērtība
auga lēnāk (3. tabula).
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3. tabula. Dažādu sektoru pievienotās vērtības izaugsme (2000.g. salīdzināmajās cenās) Latgalē un Latvijā 1995. – 2007. gadā

Primārās nozares
Apstrādes rūpniecība un
komunālā saimniecība
Būvniecība
Transports un sakari
Tirdzniecība un privātie
pakalpojumi
Publiskie pakalpojumi
Kopā pievienotā vērtība

1995 - 2000
Latvija
Latgale
1%
-13%

2000 – 2007
Latvija
Latgale
37%
51%

1995 - 2007
Latvija
Latgale
38%
31%

17%

-31%

49%

127%

75%

57%

56%
27%

-48%
-2%

146%
74%

347%
69%

283%
122%

134%
65%

54%

10%

116%

158%

234%

183%

8%
31%

18%
-3%

26%
82%

41%
97%

36%
138%

66%
91%

Ja Latvijas ekonomika (skatoties pēc kopējās pievienotās vērtības salīdzināmajās cenās) laikā posmā no 1995. līdz
2000. gadam pieauga par 27% un par 82% no 2000. līdz 2007. gadam, Latgales kopējā pievienotā vērtība attiecīgi
1
samazinājās par 3% un pieauga par 97% attiecīgajos laika periodos . Kopējā Latvijas ekonomikas izaugsme laika posmā
no 1995. līdz 2007. gadam sastādīja 138% (gandrīz 2.5 reizes), savukārt Latgales ekonomikas izaugsme – 97%, jeb
gandrīz divas reizes. Šajā laika periodā Latgales ekonomikas izaugsme sastādīja 7% no kopējā pievienotās vērtības
pieauguma Latvijā. Nākamās tabulas sniedz informāciju par dažādu sektoru pievienotās vērtības izaugsmi laika periodā
no 1995. līdz 2007. gadam un par konkrēto sektoru ieguldījumu Latgales un Latvijas pievienotās vērtības izaugsmē šajā
laika periodā.

4. tabula. Dažādu sektoru ieguldījums pievienotās vērtības izaugsmē Latvijā un Latgalē

1995 - 2000
Latvija
Latgale
0%
-39%*

2000 – 2007
Latvija
Latgale
2%
4%

Primārās nozares
Apstrādes rūpniecība un
11%
-200%
10%
komunālā saimniecība
9%
-72%
11%
Būvniecība
13%
-12%
13%
Transports un sakari
Tirdzniecība un privātie
61%
70%
58%
pakalpojumi
5%
154%
5%
Publiskie pakalpojumi
100%
100%
100%
Kopā PV pieaugums
* Negatīvie skaitļi nozīmē sektora pievienotās vērtības samazināšanos.

1995 - 2007
Latvija
Latgale
2%
3%

19%

10%

13%

9%
11%

11%
13%

7%
11%

42%

59%

46%

14%
100%

5%
100%

20%
100%

Var redzēt, ka 1995. – 2007. gadu periodā Latgales un Latvijas ekonomikas izaugsmē ir līdzīgas tendences: izaugsme
pārsvarā uz tirdzniecības un privāto pakalpojumu rēķina (kas ietver darījumus ar nekustāmo īpašumu, finanšu
starpniecību). Latgalē, atšķirībā no Latvijas, ir mazāk izteikts minēto sektoru ieguldījums izaugsmē, taču ievērojamāks
publiska sektora un apstrādes rūpniecības ieguldījums pievienotās vērtības palielināšanā.

2.2.

Latgales tautsaimniecības un to nozaru ieguldījums Latvijas ekonomikā

Attēls parāda dažādu sektoru ieguldījumu konkrētās nozares pievienotajā vērtībā Latvijā.

1

Latgales kopējās pievienotās vērtības aprēķināšanai salīdzināmajās cenās tika izmantoti Latvijas ekonomikas sektoru
pievienotās vērtības deflatori (cenu indeksi).
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10.7%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Apstrādes rūpniecība

8.8%

Elektroenerăija, gāzes un ūdens apgāde

8.8%

Būvniecība
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
tehnikas remonts
Viesnīcas un restorāni

5.4%
5.5%
5.5%

Transports, glabāšana un sakari

10.1%

Finanšu starpniecība
Operācijas ar nekustamo īpašumu, zinātne un
citi komercpakalpojumi
Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā
apdrošināšana
Izglītība

4.0%
5.6%
17.9%
14.0%

Veselība un sociālā aprūpe
Sabiedriskie, sociālie un individuālie
pakalpojumi
Pievienotā vērtība kopā

11.5%
7.7%
8.2%

Iedzīvotāji

15.4%

Nodarbinātie (vispār)

14.1%

Nodarbinātie (reăionā)

8.9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Procenti no Latvijas līmeĦa
1. attēls. Dažādu Latgales ekonomikas sektoru ieguldījums konkrētās nozares pievienotajā vērtībā Latvijā

Latgales ekonomikas ieguldījums Latvijas IKP no 1995. līdz 2007. gadam ir pieaudzis par pusi procentpunkta.
Nozares, kuras veido ievērojami lielāku daļu no konkrētās nozares pievienotās vērtības, nekā Latgales reģiona
īpatsvars valsts kopējā pievienotajā vērtībā, ir publiskie pakalpojumi, ieguves rūpniecība un transports, glabāšana un
sakari. Tajā pašā laikā nozares, kuru ieguldījums ir mazāks kā Latgales reģiona īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, ir
dažāda veida privātie pakalpojumi. Savukārt ekonomikas izaugsmes dzinējspēka – apstrādes rūpniecības – ieguldījums
Latvijas apstrādes rūpniecības kopējā pievienotajā vērtībā ir līdzvērtīgs Latgales kopējam ieguldījumam IKP. Jāatzīmē,
ka apstrādes rūpniecības ieguldījums Latvijas apstrādes rūpniecības kopējā pievienotajā vērtībā samazinājās no 12%
1995. gadā līdz 5% 2000. gadā un tad izauga līdz 9% 2007. gadā.
Jāatzīmē, ka Latgales reģiona ieguldījums kopējā pievienotajā vērtībā ir salīdzināms ar reģionā nodarbināto īpatsvaru
kopējā Latvijas nodarbināto skaitā (8.9%). Tajā pašā laikā liela daļa Latgales iedzīvotāju strādā citur, nestrādā vispār vai
strādā neoficiāli, kas nedod ieguldījumu reģiona pievienotajā vērtībā. Rezultātā Latgalē reģistrēto iedzīvotāju īpatsvars
Latvijas iedzīvotāju kopskaitā ir krietni lielāks nekā pievienotās vērtības īpatsvars, kas noved pie zema IKP uz vienu
iedzīvotāju.
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5. tabula. Latgales ekonomikas sektoru izaugsmes ieguldījums attiecīgās nozares un visas ekonomikas kopumā izaugsmē Latvijā

Primārās nozares
Apstrādes rūpniecība un
komunālā saimniecība
Būvniecība
Transports un sakari
Tirdzniecība un privātie
pakalpojumi
Publiskie pakalpojumi
Kopā

2.3.

Ieguldījums attiecīgās nozares
izaugsmē Latvijā
1995-2000 2000-2007 1995-2007
-169%
19%
13%

Ieguldījums visas ekonomikas izaugsmē
Latvijā
1995-2000
2000-2007
1995-2007
-0.4%
0.4%
0.2%

-20%
-8%
-1%

17%
8%
8%

8%
5%
6%

-2.2%
-0.8%
-0.1%

1.8%
0.9%
1.1%

0.9%
0.5%
0.8%

1%
32%

7%
24%

5%
26%

0.8%
1.7%
-1.1%

3.9%
1.3%
9.3%

3.2%
1.4%
7.0%

Latgales tautsaimniecības telpiskā struktūra

Kā rāda 2. attēls, Latgales reģiona ekonomika nokoncentrēta Daugavpilī un Rēzeknē.

2. attēls Latgales IKP un rūpniecības nozares apgrozījuma teritoriālais sadalījums
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3.LATGALES VADOŠĀS UN PERSPEKTĪVĀS NOZARES
3.1.

Nozaru klasifikācija pēc pievienotās vērtības un nodarbinātības

Balstoties uz 2008. gada datiem, visas Latgales tirgus sektora ekonomikas nozares tika klasificētas pēc pievienotās
vērtības uz vienu nodarbināto un nodarbināto skaita (3. tabula). Tiek vērtēts, ka lielāko potenciālu reģiona ekonomikas
izaugsmei piedāvā eksportspējīgas nozares ar augstu vai vidējo pievienoto vērtību, kurās vienlaicīgi ir liels nodarbināto
skaits, kā arī nozares ar zemu nodarbināto skaitu bet augstu pievienoto vērtību. Tabulā šīs nozares atzīmētas ar
sarkanu trekndruku.
6. tabula. Latgales reģiona nozaru klasifikācija pēc pievienotās vērtības lieluma uz vienu nodarbināto un nozarē nodarbināto
skaita (CSP dati par 2008. gadu)

Augsts
nodarbināto
skaits (vairāk par 3
tūkst. nodarbināto)

Augsta PV (8
tūkst.
LVL
gadā
uz
nodarbināto
un vairāk)

H49
Sauszemes
transports
un
cauruļvadu transports

Vidējs nodarbināto skaits (1 3 tūkst. nodarbināto)

F42
–
Inženierbūvniecība
E - Ūdens apgāde; notekūdeņu,
atkritumu apsaimniekošana un
sanācija
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Zems nodarbināto skaits (zem 1
tūkst. nodarbināto)
M70 - Centrālo biroju darbība;
konsultēšana komercdarbībā un
vadībzinībās
J61
Telekomunikācija
B08 - Pārējā ieguves rūpniecība un
karjeru
izstrāde
C27 - Elektrisko iekārtu ražošana
M72 - Zinātniskās pētniecības
darbs
H52 - Uzglabāšanas un transporta
palīgdarbības
C25 - Gatavo metālizstrādājumu
ražošana, izņemot mašīnas un
iekārtas
C33 - Iekārtu un ierīču remonts un
uzstādīšana

Augsts
nodarbināto
skaits (vairāk par 3
tūkst. nodarbināto)

Vidējā PV (5 8 tūkst. LVL
gadā
uz
nodarbināto)

C10 – Pārtikas produktu
ražošana
F43
Specializētie
būvdarbi
C16 - Koksnes, koka un
korķa
izstrādājumu
ražošana,
izņemot
mēbeles; salmu un pīto
izstrādājumu ražošana
F41 - Ēku būvniecība

Augsts
nodarbināto
skaits (vairāk par 3
tūkst. nodarbināto)

Zema
PV
(zem 5 tūkst.
LVL gadā uz
nodarbināto)

3.2.

G47
Mazumtirdzniecība,
izņemot automobiļus un
motociklus
A - Lauksaimniecība,
medniecība,
mežsaimniecība
un
zvejniecība

Vidējs nodarbināto skaits (1 3 tūkst. nodarbināto)

L68 - Operācijas ar nekustamo
īpašumu
C28 - Citur neklasificētu
iekārtu, mehānismu un darba
mašīnu
ražošana
D35 - Elektroenerģija, gāzes
apgāde, siltumapgāde un gaisa
kondicionēšana

Vidējs nodarbināto skaits (1 3 tūkst. nodarbināto)

G45 - Automobiļu un motociklu
vairumtirdzniecība,
mazumtirdzniecība un remonts
C14 - Apģērbu ražošana
I56 - Ēdināšanas pakalpojumi

Zems nodarbināto skaits (zem 1
tūkst. nodarbināto)
J60 - Radio un televīzijas
programmu izstrāde un apraide
N79 - Ceļojumu biroju, tūrisma
operatoru
rezervēšanas
pakalpojumi un ar tiem saistīti
pasākumi
N77
Iznomāšana
un
ekspluatācijas
līzings
M69 - Juridiskie un grāmatvedības
pakalpojumi
C23 - Nemetālisko minerālu
izstrādājumu
ražošana
J62
Datorprogrammēšana,
konsultēšana un saistītas darbības
C13 - Tekstilizstrādājumu ražošana
C22 - Gumijas un plastmasas
izstrādājumu
ražošana
N78 - Darbaspēka meklēšana un
nodrošināšana
ar
personālu
N81 - Būvniecības un ainavu
arhitektu pakalpojumi

Zems nodarbināto skaits (zem 1
tūkst. nodarbināto)
J58
Izdevējdarbība
I55
Izmitināšana
M73 - Reklāmas un tirgus izpētes
pakalpojumi
N82 - Biroju administratīvās
darbības un citas uzņēmumu
palīgdarbības
C31
Mēbeļu
ražošana
S95 - Datoru, individuālās
lietošanas
priekšmetu
un
mājsaimniecības
piederumu
remonts
N80 - Apsardzes pakalpojumi un
izmeklēšana
M75 - Veterinārie pakalpojumi
C11 - Dzērienu ražošana

Apstrādes rūpniecības struktūra

Apstrādes rūpniecība sastādīja 12% no kopējās reģiona pievienotās vērtības 2007. gadā.
Latgales reģionā novietoto apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopējā pievienotā vērtība 2007. gadā sastādīja 114 milj.
latu un 2008. gadā – 103 milj. latu.
Apstrādes rūpniecības* pievienotās vērtības struktūra, balstoties uz 2008. gada datiem, ir sekojošā:

10

7. tabula. Latgales apstrādes rūpniecības pievienotās vērtības un nodarbinātības struktūra (2008.gada dati)

Pievienotā vērtība,
tūkst. LVL
102 943*

PV
proporcija
100%

Apstrādes rūpniecības nozare
C - Apstrādes rūpniecība
C10 - Pārtikas produktu
24 716
24%
ražošana
C16 - Koksnes, koka un korķa
izstrādājumu
ražošana,
22 958
22%
izņemot mēbeles; salmu un
pīto izstrādājumu ražošana
C28 - Citur neklasificētu
11 370
11%
iekārtu, mehānismu un darba
mašīnu ražošana
C25
–
Gatavo
6 932
7%
metālizstrādājumu ražošana,
izņemot mašīnas un iekārtas
C27 - Elektrisko iekārtu
6 857
7%
ražošana
5 496
5%
C14 - Apģērbu ražošana
C23 - Nemetālisko minerālu
4 001
4%
izstrādājumu ražošana
C13
Tekstilizstrādājumu
2 378
2%
ražošana
C22 - Gumijas un plastmasas
2 103
2%
izstrādājumu ražošana
1 815
2%
C31 - Mēbeļu ražošana
C33 - Iekārtu un ierīču remonts
1 237
1%
un uzstādīšana
227
0%
C11 - Dzērienu ražošana
C30 - Citu transportlīdzekļu
ražošana
C18 - Poligrāfija un ierakstu
reproducēšana
C20 - Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu ražošana
C26 - Datoru, elektronisko un
optisko iekārtu ražošana
12 853
12%
C32 - Cita veida ražošana
C17 - Papīra un papīra
izstrādājumu ražošana
C15
Ādas
un
ādas
izstrādājumu ražošana
C24 - Metālu ražošana
C29 - Automobiļu, piekabju un
puspiekabju ražošana
* Uzņēmumi, kuri sava galvenā biroja vietu norādīja Latgales reģionā.

3.3.

PV
uz
nodarbināto,
tūkst. LVL

Nodarbināto
skaits
16 459

Nodarbināto
skaita
proporcija
100%

3 566

22%

6,9

3 767

23%

6,1

1 840

11%

6,2

783

5%

8,9

594
1 557

4%
9%

11,5

687

4%

5,8

423

3%

5,6

385
615

2%
4%

5,5

151
212

1%
1%

8,2

1 275

8%

221

1%

210

1%

60
60

0%
0%

37

0%

12
3

0%
0%

1

0%

6,3

3,5

3,0

1,1
6,8

Perspektīvo apstrādes rūpniecības nozaru attīstības tendences un nākotnes perspektīva

Šī nodaļa sniedz detalizētāku ieskatu galvenajās Latgales rūpniecības nozarēs un to iespējamās nākotnes attīstības
perspektīvās, ņemot vērā nepārtrauktās izmaiņas to darba vidē. Izmaiņas ietekmē uzņēmumu konkurētspēju,
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rentabilitāti, kā arī spēju veikt investīcijas un piedāvāt darbavietas. Nodaļas sākumā izskatītas vispārējās globālās
izmaiņas rūpniecībā, kas jau ietekmē reģionālās ekonomikas visā pasaulē. Tālāk ieskats atsevišķu nozaru attīstības
perspektīvās, koncentrējoties uz tām nozarēm, kurām ir šobrīd lielākā nozīme Latgales ekonomikā. Nobeigumā
parādītas perspektīvas iespējas nozarēm, kurām šobrīd ir neliela vai nav nozīmes Latgales ekonomikā, taču iespējama
nākotnes attīstība.
Ilustrējot attiecīgo nozaru attīstības tendences, attēlota situācija līdz 2007.gadam, jo 2008.g., pakopojot nozaru
statistiku, CSB mainīja NACE klasifikācijas 1.2 redakciju ar 2. redakciju, padarot datus, kas iegūti pēc dažādām
klasifikācijas redakcijām, nesalīdzināmos. Taču tas netiek uzskaitīts par problēmu, jo nozaru attīstības perspektīvas
mazākā mērā atkarīgas no ekonomikas cikla īstermiņa lejupslīdes, kas notika sākot ar 2008.g. beigām.
Jāpiebilst, ka zemāk apskatītas perspektīvās nozares ir kopīgas daudzajiem Latvijas reģioniem. Taču tas nenozīmē, ka
šie sektori nav atbalstāmi, drīzāk tas nozīmē, ka uzņēmējdarbības atbalsta sistēmai jāspēj atrast reģiona uzņēmumu
kopējās intereses un jāspēj tos atbalstīt.
Reģiona iezīmes, kas padara Latgali unikālu salīdzinājumā ar citiem reģioniem (ģeogrāfiskais novietojums, bagātie ar
ezeru saistītie resursi, multikulturālā vide un tradīcijas) pagaidām neveido reģiona ekonomikas dzinēju. Uz tām
balstītiem ekonomikas sektoriem (tūrisms, transports un loģistika) ir sava loma reģiona ekonomikas attīstībā, taču tiek
uzskatīts, ka Latgales nākotnes izaugsmes pamatā ir stiprie un uz eksportu orientētie apstrādes rūpniecības uzņēmumi
tradicionālajās un jaunajās nozarēs, pat ja tās nozares ir līdzīgas kā citur Latvijā.

3.3.1. Rūpniecības nozaru nozīmīgākās attīstības tendences
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vadošās nozares ir milzīgi globālie tīkli, kurus veido savstarpēji saistīti apakšuzņēmēji, kas atrodas klienta
tuvumā vai jebkur citur pasaulē, atbilstoši to lomai ražošanas vērtības ķēdē
Ātri augošās nozares darbojas globāli, attīstot vērtīgāko uzņēmējdarbības daļu labi attīstītās, inovācijas
veicinošās teritorijās
Tehnoloģiju vadīto un augsto tehnoloģiju nozaru galvenie darba procesi tiek veikti industriālajos centros, tuvu
zinātniskajiem procesiem, kas piedāvā labu vidi inovācijām (tehnoloģiskie parki)
Apakšuzņēmēju ražošanas līnijas, kas nodrošina sastāvdaļu ražošanu, atrodas jaunattīstības valstīs, kas
piedāvā zemas izejmateriālu un algu izmaksas un labus transporta tīklus
Lētu, masveida izstrādājumu nozares (piem. patēriņa preces) ir zem izmaksu spiediena, tādējādi tās ir ļoti
mobilas, veicot investīcijas globālā līmenī vietās ar zemākajām izmaksām, pieņemamu uzņēmējdarbības vidi
un lielu tirgus potenciālu
Arvien vairāk lokāli strādājošās nozares ir saistītas ar ”lielo spēlētāju” tīkliem kā apakšuzņēmēji, apvienoti ar
lielākiem ražotājiem vai vienkārši izspiesti no tirgus spēcīgas cenu konkurences dēļ
Ražotāji pārvietojas tuvāk lielajiem un augošiem tirgiem
Mazākie ražotāji arvien biežāk darbojas “nišu tirgos”, kuros lielie ražotāji nav ieinteresēti
Rūpniecības izstrādājumi kļūst arvien attīstītāki un kompleksāki, piedāvājot patērētājam papildu vērtību ar
izstrādājumiem saistīto pakalpojumu veidā
Samazinoties izstrādājumu cenām konkurences dēļ, ražotāju peļņas loģika mainās no ražošanas uz
pakalpojumu sniegšanu (remonts, rezerves daļas, izstrādājumu atbalsts)

3.3.2. Pārtikas rūpniecība
Latgales tendences
2008. gadā pārtikas rūpniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums Latgales reģionā sastādīja 135 miljonus latu.
Saražotās produkcijas vērtība bija 124 miljoni latu (uzņēmumi pārdeva vairāk, ka saražoja, uz iepriekšējā gada
ražošanas apjoma rēķina) un pievienotā vērtība – 24.7 miljoni latu, no kuras 61% jeb 15.2 milj. Ls sastādīja personāla
izmaksas.

3.3.2.1.

Lielākie nozares uzņēmumi ir Preiļu siers, Rēzeknes gaļas kombināts, Zilā Lagūna, Maiznīca Dinella, Latgales piens,
Daugavpils dzirnavnieks, Ariols, Krāslavas piens.
Attēls parāda pārtikas un dzērienu rūpniecības apgrozījuma dinamiku salīdzināmajās (2005. g.) cenās un nozarē
nodarbināto skaita dinamiku.
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3. attēls. Latgales pārtikas un dzērienu rūpniecības apgrozījuma un nodarbināto skaita dinamika 2004.– 2007. gados

3.3.2.2.

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Nozares raksturojums un nākotnes perspektīvas
Tradicionāli visā pasaulē uz vietējo tirgu balstītā pārtikas rūpniecība kļūst starptautiska tāpat kā dzērienu
rūpniecība brīvās tirdzniecības attīstības dēļ
Tirgus koncentrācija; mazumtirdzniecības tīkli kļūst lielāki un ietekmīgāki (radot labākas kvalitātes un
kvantitātes prasības pārtikas ražotājiem)
Cenu konkurences dominēšana; izstrādājumu cenas ir noteiktas lielāku reģionālo tirgu līmenī (piem., ES tirgus
cenas) vietējo tirgus cenu vietā
o Izejmateriālu cenas, neskaitot darbaspēku, ir vienādas (izejvielu un enerģijas cena tiek noteikta
pasaules tirgos), kas piespiež dārgāku izejmateriālu ražotājus investēt tehnoloģijās un loģistikā
konkurētspējas nodrošināšanai
Uzņēmumu polarizācija; vidēja lieluma uzņēmumu skaits samazinās cenu konkurences dēļ
o Lieli starptautiski uzņēmumi dominē lielajos tirgos, piegādājot lielākajiem vairumtirgotājiem un
mazumtirgotājiem (piem. ES, RU)
o Mazajos, lokālajos vai reģionālajos tirgos strādājošie uzņēmumi var veiksmīgi darboties „nišas
tirgos”, bet tiem nepietiek līdzekļu, lai investētu izpētei un attīstībai (R&D)
„Tīklošanās” ir mazattīstīta salīdzinot ar citām rūpniecības nozarēm
o Piem., mazie eksporta uzņēmumi darbojas individuāli, sadarbojoties ar citiem parasti tikai
mārketinga jomā
Mārketings un iepakojums kļūst nozīmīgs (piem., tehnoloģijas, kas paildzina izstrādājumu uzglabāšanas
ilgumu)
Pārtikas produktiem kļūstot par veselības aprūpes daļu, ar izstrādājumiem saistītie pakalpojumi piedāvā
jaunas konkurences priekšrocības (uz internetu balstītas personalizētas uztura programmas, citi novatoriski
uztura pakalpojumi)
Biotehnoloģiju vadīta izpēte un attīstība (produktu attīstība, augu selekcija)
Izstrādājumu un ražošanas ķēdes drošība
Loģistikas efektivitāte (IKT)
Mazo uzņēmumu potenciālie veiksmes faktori:
o Augsta kvalitāte, ekoloģiskie un speciālie izstrādājumi, piem., funkcionālā pārtika (piem., veselības
ietekme)
o Izstrādājumi, kas atbilst nišas tirgus prasībām (garša, veselīgums)
o Svaigi, ātra patēriņa produkti
o Sadarbība un sakari (iepakošana, loģistika, mārketings, pārdošana, izpēte un attīstība)
o Apakšlīgumu slēgšana ar lielākiem uzņēmumiem

Latgales attīstības iespējas
Attīstības iespējas izriet no esošo uzņēmumu iespējām, tīras vides, relatīvi lēta darbaspēka, lielo tirgu tuvuma:

3.3.2.3.
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Koncentrēšanās uz reģionāliem tirgiem ar līdzīgu gaumi un tradīcijām (ar augstas kvalitātes izstrādājumiem)
Svaigi, ekoloģiski un droši nišas produkti (piemēram, ‘funkcionālie’ piena produkti)
Iepakojumu inovācijas
Loģistikas optimizēšana (ražošanas un piegādes ķēdes)
Mazu uzņēmumu plaša sadarbība
o pašu izplatīšanas, mazumtirdzniecības kanālu veidošana
o sadarbība kā apakšuzņēmējiem ar Latvijas jaunajiem zīmoliem (piedāvā potenciālu piesaistīt tiešos
ārvalstu ieguldījumus).

•
•
•
•
•

3.3.3. Metālapstrādes un mašīnbūves rūpniecība
Latgales tendences
2008. gadā metālapstrādes uzņēmumu kopējais apgrozījums Latgales reģionā sastādīja 18.3 miljonus latu, un
mašīnbūves uzņēmumu kopējais apgrozījums – 30.6 miljonus latu (šie dati neiekļauj Daugavpils lokomotīvju remonta
rūpnīcu, kura 2008. gadā nodarbināja 1270 darbiniekus un kuras apgrozījums 2008. gadā bija 23.7 milj. LVL). Saražotās
produkcijas vērtība attiecīgi sastādīja 18.1 un 32.1 milj. Ls, pievienotā vērtība – 6.9 un 11.4 milj. Ls. Personāla izmaksas
sastādīja attiecīgi 3.4 un 8.8 milj. Ls, kas ir attiecīgi 47% un 77% no pievienotās vērtības.

3.3.3.1.

Lielākie nozares uzņēmumi ir Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, Zieglera mašīnbūve, Belmast, Ditton Chain,
SPZČ, Stars MET, Nook.

4.5

4.5

4.0

4.0

3.5

3.5

Indekss (2004 = 1)

Indekss (2004 = 1)

Attēli zemāk norāda, ka neskatoties uz mašīnbūves uzņēmumu lielāko summāru apgrozījumu un nodarbinātību,
metālapstrādes uzņēmumu apgrozījums un nodarbināto skaits aug strauji, savukārt mašīnbūves uzņēmumu kopējais
apgrozījums salīdzināmās cenās – nedaudz sarūk.
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4. attēls. Latgales metālapstrādes un mašīnbūves rūpniecības apgrozījuma un nodarbināto skaita dinamika 2004.– 2007. gados
3.3.3.2.

•
•
•

•
•
•

Nozares raksturojums un nākotnes perspektīvas
Globālā mērogā Āzijas un Ķīnas tirgi turpina attīstīties; tiek prognozēts, ka arī Krievijas, Āfrikas un citi lieli
jaunattīstības tirgi nozīmīgi paplašināsies
Liekākās investīcijas tiek novirzītas un lielākajiem tirgiem, kas attīstās (īpaši standartizētu produktu ražošanai)
Globālie tīkli kļūst nozīmīgi, piedāvājot labākos iespējamos resursus (izejvielas, nepieciešamo darbaspēku,
izpēti utt.), kas nodrošina visus uzņēmējdarbībai nepieciešamos elementus novatorisku uzņēmējdarbības
procesu un izstrādājumu risinājumiem
Plaša informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana ražošanā un uzņēmējdarbības procesos,
izstrādājumos un pakalpojumos
Videi un enerģijai draudzīga ražošana, a) ierobežojošu regulu (īpaši ES) un b) augstāku patēriņa preču cenu
ietekmē
Ļoti nozīmīgi ražošanai ir:
o Izstrādājumu dzīves cikla pārvaldīšana un pakalpojumu attīstība
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o
o

Jaunu materiālu un enerģijas avotu izmantošana ražošanas iekārtās
Elastīga, uz klientu orientēta ražošana (IKT izmantošana)

Latgales attīstības iespējas
Attīstības iespējas izriet no ražošanas tradīcijām, kvalificēta un relatīvi lēta darbaspēka, eksistējošajiem uzņēmumiem,
tiešo ārvalstu ieguldījumu potenciāla (Vecā Eiropa, Skandināvija) un paredzamās Krievijas tirgus attīstības:
• Maza mēroga ražošana un ar produktiem saistīto pakalpojumu attīstība (remonts, rezerves daļas, klientu
atbalsts)
• Sadarbība kā apakšuzņēmējiem ar ES tirgū bāzētiem uzņēmumiem, kas ražo klientam pielāgotus,
darbietilpīgus izstrādājumus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas
• Smago izstrādājumu un detaļu ražošana reģionālajiem tirgiem (Ziemeļeiropai, Krievijai), izmantojot loģistikas
priekšrocības
• Uzlabota ražošanas kvalitāte un iemaņas un spēja attīstīt ražošanas procesus un produktu daļas
o Piem., specializētu tehnoloģiju programma Latgales metāla uzņēmumiem ar attīstības potenciālu, lai
uzlabotu minētos aspektus, sadarbībā ar respektablām izglītības un tehnoloģiju institūcijām
• Loģistika un ES mērogā lēts un kvalificēts darbaspēks ir konkurētspējīgas priekšrocības, kas ļauj piesaistīt
tiešās ārvalstu investīcijas un partnerus, kas darbojas ES un Krievijas tirgos

3.3.3.3.

3.3.4. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana
Latgales tendences
2008. gadā kokapstrādes uzņēmumu kopējais apgrozījums Latgales reģionā sastādīja 70 miljonus latu. Saražotās
produkcijas vērtība bija 67.9 miljoni latu (uzņēmumi pārdeva vairāk, ka saražoja, uz iepriekšējā gada ražošanas apjoma
rēķina) un pievienotā vērtība – 23 miljoni latu, no kuras 48% jeb 11 milj. Ls sastādīja personāla izmaksas.

3.3.4.1.

Lielākie nozares uzņēmumi ir VEREMS, Vārpa, Priedaine, Dolo, Čiekuriņi.
Attēls parāda pārtikas un dzērienu rūpniecības apgrozījuma dinamiku salīdzināmajās (2005. g.) cenās un nozarē
nodarbināto skaita dinamiku.
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2 007

Darbinieku skaits

5. attēls. Latgales kokapstrādes rūpniecības apgrozījuma un nodarbināto skaita dinamika 2004.– 2007. gados
3.3.4.2.

•
•
•

Nozares raksturojums un nākotnes perspektīvas
Pieprasījums pēc koksnes izstrādājumiem ir stabils, globālā tirgus gada pieaugums ir 0-2%, bet koksnes tirgus
cenas ļoti svārstās atkarībā no pieprasījuma
Ražošanas jaudas pārpalikums; globāli lielāka ražošanas jauda nekā pieprasījums tirgū, vadot pie ciešas cenu
konkurences
Renovācijas tirgus piedāvā iespējas koksnes produktiem jauna celtniecības tirgus vietā (kurā tiek izmantoti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

dažādi produkti)
Lielākais pieprasījums pēc koka ēkām ir Centrālajā un Austrumeiropā, kā arī Krievijā
Cieša konkurence ar citiem materiāliem (plastmasu, dažāda tipa līmētām loksnēm, tēraudu, alumīniju, betonu
utt.)
Gala produktos ir arvien mazāk un mazāk apstrādātas koksnes
Lēti zemas kvalitātes masas izstrādājumi no Ķīnas, Āzijas (mēbeles, u.c.)
Pieaug pieprasījums pēc apstrādātas koksnes (ar siltumu apstrādāta, piesātināta koksne, dažāda veida koka
plāksnes)
Tirgus koncentrācija, mazāks skaits lielāku izplatīšanas kanālu, kas vada pie ciešākas cenu konkurences
Investīcijas modernās ražošanas tehnoloģijās, IKT izmantošana, kā arī elektroniskā tirdzniecība kļūst arvien
svarīgāka
Ražošanas procesa un produktu enerģijas efektivitāte un draudzīgums apkārtējai videi
Gala produktu pakalpojumi klientiem (lietošanai gatavi produkti, uzturēšana)

Latgales attīstības iespējas
Attīstības iespējas balstās uz relatīvi lētu darbaspēku, plašu izejmateriālu bāzi, loģistikas priekšrocībām, skandināvu
ražotāju iespējamo pārvietošanos:
• Investoru (ražotāju) piesaiste, kas pašreiz darbojas augstu izmaksu ES valstīs (Skandināvijā, vāciski runājošās
ES valstis),
• Mūsdienīga un eksportējošā kokapstrāde (zāģētavas, saplākšņa, OSB ražotnes utt.),
o nodrošinot produkciju tālākai pārstrādei reģionā ar jaunākajām tehnoloģijām
o koksnes atlikumi kā blakus produkts materiāls maza apjoma enerģijas un kurināmā ražošanai
• Kvalitatīvie kokapstrādes produktu pusfabrikāti Ziemeļeiropas ražotājiem (piem., ar līmi laminēta koksne,
mēbeļu sastāvdaļas, ar siltumu apstrādāta koksne)
• Celtniecības materiālu, sastāvdaļu un pielāgotu koka karkasa būvju un guļbūvju ražošana
• Sagatavotu izejmateriālu un sastāvdaļu piegāde dažādiem gala produkta ražotājiem (ēkas, mēbeles, logi,
durvis, utt.)

3.3.4.3.

3.4.

Citu tradicionālo un jauno nozaru attīstības perspektīvas

3.4.1. Lauksaimniecība un mežsaimniecība
Neskatoties uz zemu pievienoto vērtību, šīs nozares nodarbina daudz cilvēku, īpaši lauku teritorijās, kur ir augsts
2
bezdarbs. Ņemot vērā šo faktoru, kā arī sasaisti ar pārtikas rūpniecību un kokapstrādi, šīs nozares ir ļoti svarīgas.
Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iezīmējas tendences, kas ietekmēs to konkurētspēju un attiecīgi
uzņēmējdarbības iespējas:
•
•
•

Nozares konsolidācija un kooperācija – ņemot vērā nozares sadrumstalotību, konkurētspēju ietekmēs spēja
konsolidēties (apvienoties) un sadarboties
Nākotnes konkurētspējas faktori – liels ražošanas apjoms, kurš kļūst iespējams pateicoties konsolidācijai vai
kooperācijai, vai nišu produktu ražošana nelielos daudzumos (piem. kaņepes, līni, bioloģiskā lauksaimniecība)
Liels īpatsvars nekopto lauksaimniecībā izmantojamo zemju nozīmē, ka pastāv potenciāls to intensīvākā
izmantošanā, kas saistīta ar lauksaimniecību vai apmežošanu. Potenciālu izmantot šīs zemes lauksaimniecībā
primāri noteikts ES platību maksājumu kvotas.

3.4.2. Kravu pārvadājumi
Šī nozare ir atkarīga no rūpniecisko un patērētāju tirgus pieprasījuma. Tā kā brīvā tirdzniecība paplašinās uz ‘slēgtiem
vai aizsargātiem sektoriem' un ir novērtēts, ka preču pieprasījums jaunattīstības valstīs aug ātri, šī nozare piedāvā
nākotnes iespējas (IMF vērtē, ka Krievijas ekonomika dubultosies 15 gadu laikā).

2

Detalizētāka esošās situācijas analīze lauksaimniecībā atrodama Latgales attīstības programmas 3.pielikuma „Latgales reģiona raksturojums”
3.nodaļā „Latgales plānošanas reģiona Lauku vide”.
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Latgales reģionu šķērso starptautiskie dzelzceļu un autoceļu koridori A12 Rīga-Rēzekne-Maskava Rietumu-Austrumu
virzienā un A13 Daugavpils-Rēzekne-Sanktpēterburga Dienvidu-Ziemeļu virzienā. Caur reģionu notiek intensīva
izejvielu transportēšana Austrumu-Rietumu virzienā un gatavās produkcijas transportēšana Rietumu-Austrumu
virziena.
Latgales perspektīvas
Ņemot vērā Latgales reģiona atrašanos pierobežā un divu nozīmīgu transporta koridoru šķērsojumā, pastāv sekojošās
3
transporta un loģistikas nozares attīstības iespējas :
• Iespējas transportēt un uzglabāt preces noliktavās starp ES un Austrumu ne-ES valstīm, autopārvadātāju
attīstība, izmantojot reģionu kā bāzi;
• Loģistikas centru attīstība Daugavpils un Rēzeknes pilsētu tuvumā (konkrēti uz Daugavpils lidostas bāzes), kā
arī tiešā robežas tuvumā pie robežas šķērsošanas punktiem. Šo centru attīstības priekšnoteikums ir kravu
nosūtītāju vai saņēmēju tiešā ieinteresētība un dalība centru izveidē

3.4.3. Tūrisma nozare
ik gadu globāli atspoguļo 5-10% izaugsmes rādītāju, ir novērtēts, ka nozare augs nākošajās dekādēs, pateicoties
attīstīto valstu labklājības līmenim un budžeta gaisa satiksmei. Eiropa ir viena no vispievilcīgākajām tūrisma vietām
pasaulē, un tās „jaunās” valstis meklē/rod/atrod vietas, ko atklāt.
Latgales perspektīvas
• Pēdējā dekādē Latgalē ir uzlabota izmitināšanas un atrakciju kvalitāte, kā arī infrastruktūra
• Lieli uzlabojumi veicami produktu attīstībā, pakalpojumu kvalitātē, IKT izmantošanā, mārketingā un
pārdošanā
• Latgale ir sasniedzama gan ar Latvijas un Lietuvas gaisa satiksmi, gan jūras ostām (3-4 stundas), kā arī no St.
Pēterburgas tādā pašā laika intervālā, kā Dienvidaustrumu Somija, kas pievelk Krievijas atpūtnieku masas, kas
potenciāli nozīmē lielu potenciālo tirgu (rēķinoties ar lielu konkurenci)
Ņemot vērā augšminēto, lielas iespējas piedāvā tūristu piesaistīšana no Krievijas pilsētām, piedāvājot atrakcijas un
aktivitātes dabā, ģimenes un atpūtas brīvdienas drošā vidē, ar nosacījumu, ka tiks veikti minētie būtiskie uzlabojumi.

3.4.4. Dziedinoši un veselības veicinoši pakalpojumi
Tā ir jauna augoša nozare ES valstīs ar augstiem ienākumiem un pieaugošu 50+ gadu vecu iedzīvotāju daļu, kam ir laiks
un nauda, lai ieguldītu personiskajā labklājībā. Šī nozare ir cieši saistīta un saskaņota ar tūrisma nozari, kā arī
telekomunikācijām un pārtikas rūpniecību.
Latgales perspektīvas
• Dziedinoši un veselības veicinoši pakalpojumi ir saistīti ar veselības aprūpi, pārtiku un tūrisma nozari, kas
Latgalē attīstās
• Dabiskajai veselības dziedināšanai Latgalē ir senas tradīcijas (ārstnieciskie augi, pirts, u.c.), un dziedinoši un
veselības veicinoši pakalpojumi labi saderas ar Latgales kā tīras, drošas un bez stresa vietas tēlu.
• Humanitāro un sociālo zinību absolventi, īpaši sievietes, tipiski pārvalda vairākas valodas un salīdzinoši viegli
pārmācāmas, lai sniegtu dziedinošus un veselības veicinošus pakalpojumus (fiziskās nodarbības, dabiskās
terapijas, ķermeņa dziedināšana, dabiskā kosmētika).
• Tūrisma industrijai ir nepieciešamas nelielas papildus investīcijas, paplašinātu pakalpojumu klāstu ar
dziedinošiem un veselības veicinošiem pakalpojumiem (ņemot vērā, ka tūrisma objektiem pārsvarā jau ir
telpas, nepieciešamas investīcijas darbinieku apmācība un specializētajā aprīkojumā)

3.4.5. Atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte
Degvielas un elektrības ražošana ES ievērojami pieaug, un tiek vērtēts, ka tā nākotnē būs viena no straujāk augošajām
3

Pētījumi „Latgales un Vidzemes reģionu, Pleskavas un Ļeningradas apgabalu potenciāla analīze transporta un loģistikas pakalpojumu jomā. Esošās
tendences un attīstības iespējas”, "Transporta un saistītie atbalsta pakalpojumi Latvijas - Krievijas pierobežas teritorijā", „Tehnoloģisko parku un
loģistikas centru attīstība Latgales reģionā”, veikti Interreg IIIA projekta „Jauna telpiskās attīstības zona Latvijas un Krievijas pierobežu reģioniem –
apvienojot divu valstu potenciālu” (Remote Access) ietvaros 2007. gadā. Pieejami http://www.latgale.lv/lv/Transport_and_logistic/Strategy_dev

17

nozarēm (vēja un saules enerģija, koka un kūdras kurināmais, biogāze, bioetanols un biodīzelis, kuru pieaugums
pagājušajā gadā ir sasniedzis vairāk nekā 30%). Vienlaicīgi par prioritāti ilgtspējīgā enerģētika tiek likta
energoefektivitāte.
Latgales perspektīvas
• Dzīvojamo, civilu un ražošanas objektu energoefektivitātes pasākumi var dot stimulu reģionālās būvniecības
nozares attīstībai un iemaņu līmeņa celšanai
• Biomasa, kas ir balstīta uz kurināmā un enerģijas ražošanu, varētu tikt dabiski iegūta no Latgales resursiem
(koks, kūdra, atvērti lauki) un reģions ir viegli sasniedzams Austrumiem, lai importētu apstrādājamo
biomasu, kad tas ir piemēroti
• Latgalē audzētie lini, rapsis un citi augi ir vispiemērotākie ES biodegvielas ražošanai , attiecīgi vietējās
biodegvielas ražošana varētu piesaistīt investorus
• Laba piekļuve jūras ostām nodrošina eksportu
• Atjaunojamie enerģijas avoti ļoti labi der Latgales kā tīras apkārtējās vides tēlam

3.4.6. Maza mēroga montāžas/salikšanas nozares
Klientam pielāgoto produktu ražošana, kas darbojas Krievijas vai ES tirgū. Kamēr lielākās daļas ražojošo industriju
investīcijas nonāk lielajās jaunattīstības valstīs, Austrumeiropā ir "niša", kur iegūt produktīvas investīcijas no dārgākām
ES valstīm. Priekšrocības ir lētais darbaspēks Skandināvijas un Vācijas mērogā, laba loģistika un salīdzinoši labs
tehnoloģiskais līmenis. Pieaugošajā mazo un vidējo uzņēmumu vidū ir cenu konkurence, un tās apsver pārvietošanos
uz citām valstīm ES ietvaros. Tā kā ražošana un ar ražošanu saistītie pakalpojumi kļūst tuvāki lielajiem tirgiem, ir
svarīgas daudzvalodu prasmes
Latgales perspektīvas
• Stingrs industriālais mantojums, darbaspēka potenciāls plašākā reģionā un esošo industriju piemēri ir faktori,
kas piesaista investorus
• Labi izglītota, daudz-valodīga jaunā paaudze, kas ir prasmīga tehnoloģijās, ir pievilcīgs darbaspēks
mūsdienīgajām nozarēm
• Starptautiskās industrijas ir pievilcīga darbavieta jaunajai, izglītotajai paaudzei, kas piedāvā augstas vērtības
darbus, karjeras un iemānu attīstības iespējas, jaunākās ražošanas un vadības tehnoloģijas
• Jāizmanto pieejami ES fondu līdzekļi, lai radītu biznesa infrastruktūru (jaunus industriālos parkus), biznesa
atbalsta pakalpojumus un izveidot ciešu saikni starp rūpniecību un izglītību un izpētes institūcijām, lai
nodrošinātu izaugsmi ar augstākās pievienotās vērtības produktiem
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4.UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Atzīstot, ka esošās nozares veido pamatu potenciālajai ekonomikas izaugsmei, tiek uzskatīts, ka attīstības pasākumi
jābalsta nevis uz kādām konkrētām prioritārām nozarēm, bet gan uz uzņēmumu konkurētspēju kā tādu, neatkarīgi no
nozares, jo arī nozarēs ar tradicionāli zemu pievienoto vērtību ir uzņēmumi, kas ražo augstās pievienotās vērtības
produkciju, un otrādi. Šī profila sadaļa no vienas puses demonstrē, ka uzņēmumu konkurētspēja nav tiešā veidā
atkarīga no nozares, un, no otrās puses, sniedz detalizētāku ieskatu Latgales esošās un nākotnes konkurētspējas
faktoros.

4.1.

Straujāk augošie uzņēmumi

Viens no veidiem, kā skatīties uz uzņēmumu konkurētspēju, ir analizēt to apgrozījuma dinamiku pēdējos 2-3 gados.
4

Pēc publiski pieejamiem datiem tika veikta analīze par uzņēmumiem ar visstraujāko apgrozījuma pieaugumu laikā
posmā no 2006. gada līdz 2008. / 2009. gadam (ņemot vērā, ka uz datu iegūšanas brīdi dati par dažu uzņēmumu
apgrozījumu 2009. gadā nebija pieejami). Tika atlasīti uzņēmumi, kuru darbības nozare ir primārie sektori un apstrādes
rūpniecība. Tabulā norādīti dati par visstraujāk augošu uzņēmumu nozari, vidējo apgrozījumu 2008. / 2009. gadā un
apgrozījuma pieaugumu no 2006. gada. Analīze tika veikta dažādām apgrozījuma grupām.

4

www.lursoft.lv
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8. tabula. Straujāk augošie uzņēmumi 2006. – 2008./2009. gadā
N.p.k. Nozare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vidējais
apgrozījums
2008. / 2009. gadā, tūkst.
Ls
Apgrozījums līdz 1 milj. Ls
Mežizstrāde
56
Ādas izstrādājumu ražošana
146
Metālapstrāde
709
Kokapstrāde
349
Kokapstrāde
355
Ķīmiskā rūpniecība
365
Lauksaimniecība
30
Mežizstrāde
696
Maizes un mīklas izstrādājumu ražošana
208
Lauksaimniecība
207
Apgrozījums no 1 līdz 5 milj. Ls
Lauksaimniecība
1795
Zivju produktu ražošana
1774
Instrumentu un aparātu ražošana
1625
Elektroiekārtu ražošana
3170
Trikotāžas izstrādājumu ražošana
2380
Metālapstrāde
3501
Kūdras ieguve
1325
Maizes un mīklas izstrādājumu ražošana
1431
Metālapstrāde
1387
Tekstilizstrādājumu ražošana
4505
Apgrozījums virs 5 milj. Ls
Zivju produktu ražošana
15165
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana
8823
Metālapstrāde
6093
Piena pārstrāde un siera ražošana
7201
Gaļas produktu ražošana
15369
Mašīnbūve
23725
Plastmasas izstrādājumu ražošana
6752
Piena pārstrāde un siera ražošana
25930
Kokapstrāde
11711
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
5630

Apgrozījuma
pieaugums no
2006. gada
28080%
10999%
7844%
6120%
5915%
4794%
3878%
950%
782%
701%
247%
245%
88%
86%
72%
65%
64%
63%
56%
39%
329%
65%
62%
40%
31%
28%
21%
20%
14%
9%

Kā demonstrē tabula, uzņēmumi ar straujāku apgrozījuma pieaugumu darbojas ļoti dažādās nozarēs. Tas daļēji
apstiprina tēzi, ka konkurētspēja ir drīzāk saistīta ar katra uzņēmuma darbības specifiku, nevis ar nozari, kurā
uzņēmums strādā.

4.2.

Uzņēmumu analīze

Lai labāk saprastu, kas nosaka Latgales reģiona konkurētspēju un kas darāms pie tās saglabāšanas un palielināšanas,
tika pētīti astoņi veiksmīgi Latgales uzņēmumi. Uzņēmumi tika atlasīti pēc to darbības rādītājiem (apgrozījuma
izaugsme) un citiem faktoriem, kas liecina par to progresivitāti un attīstības ambīcijām. Tika izdarīts pieņēmums, ka
atrodot faktorus, kuri nosaka šo uzņēmumu konkurētspējas faktorus, varēs izdarīt secinājumus par citu Latgales
uzņēmumu iespējamiem veiksmes faktoriem un nepieciešamajām attīstības jomām. Uzņēmumu analīze tika veikta kā
publiski pieejamās informācijas apkopojums par uzņēmumiem, kā arī padziļinātas intervijas ar uzņēmumu vadošiem
speciālistiem. Uzņēmumu analīzes rezultāti konkrētiem uzņēmumiem doti 1. pielikumā, savukārt zemāk sniegts
rezultāti kopsavilkums ar vairākiem uzņēmumiem kopējām atziņām:
Uzņēmuma konkurētspējas faktori
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•
•
•

Vadītāju tehniskā un vadīšanas kompetence;
Zemas cenas par kvalitatīvu produkciju;
Elastīgā ražošana, spēja saražot mazas partijas pa konkurētspējīgām cenām.

Latgales reģiona loma konkurētspējā
• Vairākiem uzņēmumiem novietojums reģionā vēsturisks, tiešā veidā reģions nespēlē būtisku lomu
konkurētspējas nodrošināšanā;
• Zems izmaksu līmenis salīdzinoši kvalificētajam darbaspēkam un dabas resursiem;
• Tuvums Austrumu tirgiem (gan ģeogrāfiski, gan kultūras ziņā).
Uzņēmumu paplašināšanas plāni
• Daži uzņēmumi plāno paplašināt ražošanu un ieviest jaunus produktus ražošanā, optimizēt ražošanas
procesus;
• Daži uzņēmumi neredz pamatu attīstīt biznesu reģionā, ņemot vērā atbalsta trūkumu reģionā un pievilcīgākus
apstākļus ražošanas attīstībai kaimiņvalstīs (īpaši Baltkrievijā);
Trūkstošie resursi attīstībai
• Finanšu resursi investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem;
• Kvalificēta darba spēka trūkums dažās darbinieku kategorijās (īpaši tehnologi);
Konkurētspējas saglabāšanas (paplašināšanas) nosacījumi
• Tirdzniecības kanālu paplašināšana un jaunie tirgi;
• Jaunie produkti ar augstāku pievienoto vērtību;
• Nepārtrauktā darbības optimizācija;
• Zema darbaspēka izmaksu līmeņa saglabāšana;
• Spēja piesaistīt jaunus, kvalificētus un motivētus darbiniekus.
Darbību / attīstību ierobežojošie faktori
• Liels birokrātiskais slogs un nelabvēlīgā nodokļu sistēma (īpaši attiecībā uz PVN);
• Pašvaldību atbalsta trūkums infrastruktūras sakārtošanā;
• Dzīves vides nepievilcīgums jauniem cilvēkiem.
Nepieciešamie / iespējamie atbalsta veidi
• Vairāki uzņēmumi piemin, ka paši tiek galā ar attīstību un vēlās, lai tiem netraucē attīstīties
• Infrastruktūras sakārtošana (industriālie parki, pievadceļi, komunikācijas);
• Kvalitatīvā tehniskā izglītība reģionā;
• Finanšu resursu pieejamības palielināšana ražošanas attīstībai un jauno produktu ieviešanai;
• Atbalsts eksportam un partneru meklēšana.
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5. LATGALES REĢIONA CILVĒKRESURSU IZVĒRTĒJUMS
Sadaļā tiek apskatīts īstermiņa un vidēja termiņa cilvēkresursu potenciāls, t.i. nodarbinātie Latgalē un citur, kā arī
nenodarbinātie cilvēki. Attiecībā uz darbaspēka papildināšanas potenciālu, Latgales attīstības programmas esošās
situācijas analīze sīkāk analizē ar skolām, profesionālās izglītības iestādēm un augstskolām saistītās tendences un
potenciālu.

5.1.

Nodarbinātie cilvēkresursi

No cilvēkiem, kas savu dzīves vietu deklarējuši Latgales reģionā, 2008. gadā 163 tūkstoši bija nodarbināti (pēc CSB
darbaspēka apsekojuma). Tajā pašā laikā pēc komersantu un iestāžu datiem, kuras piedāvā darba vietas Latgales
reģionā, 2008. gadā pamatdarbā bija nodarbināti 118 tūkstoši cilvēku (ņemot vērā, ka šie dati neiekļauj zemnieku
saimniecības ar darbinieku skaitu mazāku par 50, tika pieņemts, ka kopējais lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un
zivsaimniecībā nodarbināto cilvēku skaits sakrīt ar darba spēka apsekojuma datiem).
2009. gadā Latgali kā savu dzīves vietu deklarējošo nodarbināto cilvēku skaits samazinājās līdz 142 tūkstošiem.
Attēls un tabula parāda Latgalē deklarēto un Latgalē oficiāli nodarbināto sadalījuma pa tautsaimniecības nozarēm.

180.0

Pārējie darbības veidi (O-Q)
160.0

140.0

Veselība un sociālā aprūpe
(N)

120.0

Izglītība (M)

Valsts pārvalde un
aizsardzība; obligātā sociālā
apdrošināšana (L)

100.0

80.0

Finanšu starpniecība un
komercpakalpojumi (J-K)

60.0

Transports, glabāšana un
sakari (I)

40.0

Tirdzniecība, viesnīcas,
restorāni (G-H)

20.0

Būvniecība (F)

2009 - nodarbinātie

2008 - nodarbinātie
citur vai neoficiāli

2008 - nodarbinātie
Latgalē

2008 - nodarbinātie

0.0

Rūpniecība un enerăētika
(C-E)
Lauksaimniecība un
zvejniecība (A-B)

6. attēls. Latgalē deklarēto un Latgalē nodarbināto cilvēku sadalījums pa nozarēm
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9. tabula. Latgali kā savu dzīves vietu deklarējošu cilvēku nodarbinātība un faktiskās darba vietas Latgalē (pamatdarbā)

2008 –
nodarbinātie*

Lauksaimniecība,
un
mežsaimniecība (A-B)
Rūpniecība un enerģētika
(C-E)
Būvniecība (F)
Tirdzniecība,
viesnīcas,
restorāni (G-H)
Transports, glabāšana un
sakari (I)
Finanšu starpniecība un
komercpakalpojumi (J-K)
Valsts
pārvalde
un
aizsardzība; obligātā sociālā
apdrošināšana (L)
Izglītība (M)
Veselība un sociālā aprūpe
(N)
Pārējie darbības veidi (O-Q)

2008 nodarbinātie
Latgalē**

2008 –
nodarināti
citur vai
neoficiāli***

2009 –
nodarbinātie*

22.6

22.6
(2.8)****

0.0

21.2

29.1
16.5

20.1
6.8

9.0
9.7

19.9
9.5

23.9

17.0

6.9

22.0

15.4

9.4

6.0

15.7

6.8

5.5

1.3

8.3

15.3
15.9

10.6
14.0

4.8
1.9

13.5
14.2

10.0

7.1

2.9

8.7

7.1

4.5

2.7

8.3

Kopā
162.8
117.6
141.5
* CSB darba spēka apsekojuma dati par Latgali kā savu dzīves vietu deklarējošo cilvēku nodarbinātību
** CSB dati par faktiskām darba vietām Latgalē (pamatdarbā) no uzņēmumu un iestāžu pārskatiem
*** Starpība starp darba spēka un uzņēmumu un iestāžu apsekojuma datiem
**** Uzņēmumu un iestāžu datu apsekojumā nav iekļauti dati par zemnieku saimniecībām ar nodarbināto skaitu zem
50, tāpēc parādīti dati no darba spēka apsekojuma (iekavās dati no iestāžu un uzņēmumu apsekojuma)

5.2.

Nenodarbināti cilvēkresursi – bezdarbnieki

2010.g. janvāra beigās Latgales reģionā 36.7 tūkst. cilvēku bija reģistrēti kā bezdarbnieki, kas sastādīja 16% no visiem
darbspējas vecumā esošiem cilvēkiem vai 21% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
Šo cilvēku profils ir sekojošs:
10. tabula. Bezdarbnieku skaits un īpatsvars pēc iegūtās profesijas un pēdējās nodarbošanās pēc profesiju klasifikatora
pamatgrupām uz 31.12.2009

Profesiju pamatgrupas pēc
profesiju klasifikatora

1. Likumdevēji, valsts
amatpersonas,
ierēdņi
vadītāja amatā un vadītāji
2. Vecākie speciālisti

Bezdarbnieku
skaits pēc
iegūtās izglītības
uz 31.12.2009.

257
3395

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.

0,7
9,5

860
1615

2,4
4,5
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Profesiju pamatgrupas pēc
profesiju klasifikatora

Bezdarbnieku
skaits pēc
iegūtās izglītības
uz 31.12.2009.

3. Speciālisti
3753
4. Kalpotāji
909
5.
Pakalpojumu
un
tirdzniecības darbinieki
1755
6.
Kvalificēti
lauksaimniecības
un
zivsaimniecības darbinieki
255
7. Kvalificēti strādnieki un
amatnieki
6655
8. Iekārtu un mašīnu
operatori un izstrādājumu
montieri
2437
9. Vienkāršās profesijas
109
Nav
profesijas,
nav
norādīta profesija
16062
Kopā
35587
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Bezdarbnieku skaita
īpatsvars (%) kopējā
bezdarbnieku skaitā
pēc iegūtās izglītības
uz 31.12.2009.
10,6
2,6

Bezdarbnieku
skaits pēc pēdējās
nodarbošanās uz
31.12.2009.
2238
1586

Bezdarbnieku skaita
īpatsvars (%) kopējā
bezdarbnieku skaitā
pēc pēdējās
nodarbošanās uz
31.12.2009.
6,3
4,5

4,9

4635

13

0,7

858

2,4

18,7

5877

16,5

6,9
0,3

4688
8668

13,2
24,4

45,1
100

4562
35587

12,8
100

Tabulā norādītie dati apliecina, ka īsākā un vidējā termiņā Latgales perspektīvāko sektoru attīstībai lielākoties ir
nepieciešamie cilvēkresursi (pārsvarā kvalificēti strādnieki un vecāki speciālisti, kuri nepieciešami tradicionālo
apstrādes rūpniecības sektoru attīstībai), taču ņemot vērā modernākās ražošanas prasības, jāliek liels akcents un
jāvelta lieli resursu šo cilvēku iemaņu uzlabošanai un kur tas nepieciešams, pārkvalificēšanai.
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6.SECINĀJUMI
Latgales reģiona ekonomikas nākotne atspoguļo izaugsmes iespējas reģionālajos un plašākos tirgos:
Vidēja termiņa konkurētspējas priekšrocības ir balstītas uz
• Prasmīgu, lētu darbaspēku;
• Labu ģeogrāfisko situāciju un transporta infrastruktūru (iespēju ātri piekļūt lielajiem tirgiem);
• Nozarēm, kur ir jau veiktas investīcijas ražošanas tehnoloģijās.
Ciešās globālās cenu konkurences dēļ nākotnes konkurences priekšrocībām ir jābūt balstītām uz
• Augsti kvalificētu, prasmīgu, elastīgu darbaspēku;
• Augstas kvalitātes maza mēroga ražošanu, kas mērķē uz "nišas" tirgiem;
• Vislabāko tehnoloģiju izmantošana gan ražošanā, gan uzņēmējdarbības vadībā ;
• Tirgus inteliģences un izpētes un attīstības izmantošana ( caur biznesa partneru tīkliem).
Ekonomikas izaugsme un augstāka pievienotās vērtības produkcija ir vairāk atkarīga no atsevišķiem uzņēmumiem, kuri
vērsti uz izaugsmi, kā no nozarēm vai sektoriem kopumā. Tajā pašā laikā uzņēmumiem nepieciešamas atbalsta
struktūras, lai pielāgotos augošām globālas konkurences prasībām:
• Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, lai sniegtu atbalstu investīcijās, uzņēmumu attīstības projektos,
uzņēmumu kopīgos projektos un akcionāru attiecības
• Izglītības iestādes, lai nodrošinātu nepieciešamo darbaspēku un organizētu pārspecializētos, lai uzlabotu
darba prasmes
• Izpētes institūcijas, lai sadarbotos R&D projektos
• Finanšu atbalsts investīciju un attīstības projektiem
Visām nozarēm kopējās attīstības jomas ir:
•

•

•

•

Ražošanas optimizācija
o Investīcijas personāla apmācībā, uzņēmuma kompetencēs
o Investīcijas energoefektivitātē un videi draudzīgajā ražošanā
o Investīcijas kvalitātes vadībā un sertifikācijā
Jauno augstākas pievienotās vērtības produktu ieviešana ražošanā
o Investīcijas jaunākajās tehnoloģijās, izpētē un attīstībā
o Investīcijas mārketingā, partneru meklēšanā
o Personāla un vadības apmācība
Eksporta apjoma pieaugums
o Piedalīšanās tirdzniecības misijās, izstādēs un kontaktbiržās
o Investīcijas mārketingā un pārdošanā, nozares veidošanā
o Mārketinga aktivitātes, partneru tīkla attīstība
Partneru un investīciju piesaiste
o Pašreizējos un jauno tirgu apgūšana
o Tehnoloģiju un prasmju attīstības paātrināšana
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PIELIKUMS. Uzņēmumu analīzes rezultāti
Uzņēmums

1

C22 – Gumijas un plastmasas
izstrādājumu ražošana

Sektors

Uzņēmuma
faktori

konkurētspējas

Latgales
reģiona
konkurētspējā

Uzņēmuma
plāni

loma

paplašināšanas

Īpašnieka
know-how
(tehnoloģija),
kas
palīdz
nodrošināt zemas cenas mazām
produkcijas
partijām;
- elastīgums un spēja ātri reaģēt
uz
tirgus
konjunktūras
izmaiņām;
- daļēji - letāks darba spēks.
novietojums
Latgalē
vēsturiskisks, uzņēmums varētu
būt
jebkur;
- uzņēmums eksportē uz
Krieviju,
Lietuvu,
Vācija,
novietojums pie transporta
koridoriem izdevīgs
- uzņēmums var paplašināties,
jo izvēlētais biznesa modelis
nodrošina augstu pieprasījumu;
- lai strādātu Austrumu tirgos,
uzņēmumam izdevīgāk atvērt
ražošanu Baltkrievijā (tur arī
lielāks
atbalsts
ražošanas
attīstībai) vai Peterburgā

2

C10 ražošana

Pārtikas

3

produktu

C10 ražošana

Pārtikas

4

produktu

C25 - Gatavo metālizstrādājumu
ražošana, izņemot mašīnas un
iekārtas

- letāks darba spēks nodrošina
zemāku produkcijas pašizmaksu
un cenu;

- zemas cenas (lets darba
spēks);
- jauno produkcijas veidu
ieviešana;
- ES fondu veiksmīga apgūve;
'tirdzniecības
kanālu
daudzveidība ieskaitot pašu
tirdzniecības
kanālus
- sadarbība ar zinamām preču
zīmēm

- Vadības tehniskā kompetence
un biznesa pieredze, kvalificēts
darba
spēks;
- Spēja reaģēt uz ātri augošās
nozares attīstību, mājas tirgū un
eksporta
tirgos;
- Kontakti un tīklošanās, aktīvs
darbs
eksporta
tirgos;
- Pievilcīgas cenas un augsta
kvalitāte;
- Procesa kompetence

- letāks darba spēks, citi resursi
(piem. graudi) tiek pirkti
pasaules tirgos;

novietojums
Latgalē
vēsturiskisks, uzņēmums varētu
būt
jebkur;
- lēts darba spēks, citi resursi
tiek pirkti starptautiskos tirgos

tūvums
NVS
tirgiem
(transports);
- zemas personāla izmaksas;

- jauno produkcijas veidu
ieviešana, darbības optimizācija
(loģistika u.c.)

- jauno produkcijs veidu
ieviešana;
- pieprasījums pēc esošas
produkcijas
nodrošina
ražošanas apjoma saglābāšanu
un palielināšanu

- darbības optimizācija, jaunie
produkti (iespējams)

Uzņēmums

Sektors

5
C16 - Koksnes, koka un korķa
izstrādājumu ražošana, izņemot
mēbeles; salmu un pīto
izstrādājumu ražošana

Uzņēmuma
faktori

pievilcīga
cena
(lēts
darbaspēks,
konkurētspejīga
resursu
cena);
- augsta kvalitāte, unikālā
produkcija
(lielums);
- tiešās piegādes pasūtītājiem
bez starpniekiem;

augsta
kvalitāte;
- konkurētspējīgas cenas;

augsta
kvalitāte,
konkurētspējīgas cenas;

- mazām partijām zemas cenas
un
augsta
kvalitāte;
ražošanas
elastīgums;
- plašs eksports

loma

- novietojums Latgales reģionā
stratēģiski svarīgs (darba spēks,
izejvielas)

- uzņēmums izvietots reģionā,
jo šeit bija kontakti, ražošanas
un
speciālistu
bāze;
- darbiniekiem ir kompetence
darbā
Austrumu
tirgū;
- zems algu līmenis svarīgs;
- labd produkcijas tehniskais
atbalsts;

- novietojums Latgales reģionā
stratēģiski svarīgs (ražošanas
bāze, tuvums austrumiem, lēts
un kvalificēts darba spēks,
mašīnbūves kompetence)

- tuvums Austrumu tirgiem;
- lētāks darba spēks

paplašināšanas

- pēc trim gadiem - jaunās
produkcijas ieviešana (lielākā
pievienotā vērtība)

- jaunie produkcijas veidi;
ražotnes
paplašināšana;
- plašāks darbs Austrumu tirgū
(pārstāvot visu grupu);

- jauno produkcijas veidu
ieviešana;
ražošanas
procesu
optimizācija;

-neredz jēgu attīstīt biznesu
Latgalē (pārāk slikta attieksme)

konkurētspējas

Latgales
reģiona
konkurētspējā

Uzņēmuma
plāni

6

C27 ražošana

Elektrisko

27

iekārtu

7

8

C28 - Citur neklasificētu iekārtu,
mehānismu un darba mašīnu
ražošana

C25 - Gatavo metālizstrādājumu
ražošana, izņemot mašīnas un
iekārtas

Uzņēmums

1

Trūkstošie resursi attīstībai

Konkurētspējas saglabāšanas
(paplašināšanas) nosacījumi

Darbību
/
ierobežojošie faktori

Nepieciešamie
atbalsta veidi

/

finanšu līdzekļi ražošanas
paplašināšanai

uzņēmuma konkurētspēja
ilgtspejīga, taču svarīgi, lai
biznesa vide ir tik par pievilcīga
kā tuvākos tirgos lai īpašniekam
būtu izdevīgi saglābāt un
paplašināt biznesu

2
-kvalificēts darba spēks
(pārtikas tehnologi, attīstības
personāls) - tagad piesaista no
citiem reģioniem
- tirdzniecības kanālu
diversifikācija (pašlaik cenas
spiediens no tirdzniecības
ķēdēm);
- lielākās pievienotās vērtības
produkcijas ieviešana (piem.
bioloģiskā pārtika)
- pašizmaksas samazināšana uz
tālākas automatizācijas,
energoefektivitātes, efektīvākās
loģistikas, atvertākā darba
tirgus (Baltkrievija, Krievija)
rēķina

attīstību

iespējamie

Nelabvelīgs nodokļu režīms
- Infrastruktūras sakārtošana
(industriālie parki, ceļi);
- biznesa kontaktu atrašana
konkrētajā nozarē, tematisko
pasākumu organizācija

- līdzekļi investīcijām ražošanas
optimizācijā, jauno produktu
izstrādei, kvalificēto speciālistu
apmācība un iespējams
subsidēšana
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3

4

- apgrozāmie līdzekļi;- kvalificēti
pārtikas tehnologi (pašlaik
outsource)

- paši tiek galā, galvenais lai
netraucē

- jauno produkcijas veidu
ieviešana, darbības optimizācija
(loģistika u.c.), jauno tirgu
meklēšana;
- Lieka birokrātija (valsts
ieņēmumu dienests, statistika
u.c.)
- PVN pārmaksas atmaksas
kārtība eksportētājiem tika
padarīta neizdevīgāka
- reģionalās loģistikas
organizācija sadarbībā ar citiem
ražotājiem;
- dalības izstādēs apmaksa

- jauno produkcijas veidu
ieviešana;
- kvalificēta personāla
saglabāšana;

- pašvaldība nav gatava
sakārtot infrastruktūru

- paši tiek galā, galvenais lai
netraucē;
- apmaksa dalībai izstādēs;

Uzņēmums

5

Trūkstošie resursi attīstībai

Konkurētspējas saglabāšanas
(paplašināšanas) nosacījumi

Darbību
/
ierobežojošie faktori

Nepieciešamie
atbalsta veidi

/

6

7

kvalificēti
strādnieki
(darbaspēks noveco, iespējams
darba spēka deficīts)

- kvalificēti
kostruktori;operatori;

- jaunās produkcijas ieviešana

- spēja peisaistīt jaunus,
kvalificētus
un
motivēus
darbiniekus;
konkurētspējīgo
cenu
(saglabāšana);
- produktivitātes palielināšana;

- zema atalgojuma izmaksu
saglabāšana
/
lielākās
pievienotās vērtības produktu
ieviešana;

attīstību

iespējamie

8

katalogs
ar
investīciju
laukumiem (apzināti zemju
īpašnieki, garantē pārdošanu
par
noteiktu
cenu);
- labāka vidējā speciālā izglītība
(uzlabot pasniegšanas kvalitāti)

- paši tiek galā ar attīstību;
- līdzfinansējums investīcijām
ražotnes paplašināšanā

29

tehnologi un
kvalificēti

- kvalificēti
kostruktori;

tehnologi

un

- darba sezonalitāte un elastīgās
nodarbinātības
mehanismu
trūkums padara darbaspēku
salīdzinoši
dārgāku;
- augstas transporta izmaksas
(izejvielu
un
produkcijas
transportēšanai)

- lieka birokrātija un valsts (RVP,
VŪGD, darba inspekcija) un
pašvaldības iestāžu nelabvelīgā
attieksme;
ilgs
Krievijas
robežas
šķērsošanas
laiks;
- banku nosacījumi sliktāki kā
Rīgas
uzņēmumiem;
- jauniem cilvēkiem vide nav
pievilcīga

- kvalitatīva tehniskā izglītība
Latgales
reģionā;
- darbaspēka noma, darba vietu
subsidēšana, citi kvalificētā
darbaspēka
nodarbinātības
sekmēšanas veidi

galvenais
netraucēt
biznesam;
- infrastruktūras sakārtošana
(stabila elektroapgāde, ceļu
savienojumi un ceļi līdz Rīgai)
- lēti kredīti attīstībai (Hipotēku
banka utt)

