
Uzņēmējdarbība un projekti Sēlijas reģiona 
attīstībai 



Vai Sēlija ir tikai kultūrvēsturisks novads vai 
mūsdienīgi attīstīta vide, pievilcīga uzņēmējiem un 
ar potenciālu attīstīties? 

Kas kopīgs Sēlijā? 





Atslēgas vārdi: 

• Uzņēmējdarbība  

• Eiropas Savienības atbalsts 

• Inovācijas, iespējas, informācija  

• Sadarbība 

• MVU un lielie uzņēmumi 

• Rīki/instrumenti  

• Veiksmes  



 
Jau šajā plānošanas periodā un turpmāk ES 
atbalstīs galvenokārt inovāciju projektus 
Inovācija ir 

jauns 
domāšanas 
veids par to, 
kā jāattīsta 
bizness 

uzņēmumu 
vadības, darba 
organizācijas, 
darba apstākļu 
un darbaspēka 
profesionalitāte
s līmeņa 
celšana 

nepārtraukts 
mācīšanās, 
meklēšanas un 
pētniecības 
process, kurā tiek 
radīti jauni 
produkti, jauna 
tehnika, jaunas 
organizācijas 
formas un jauni 
tirgi 

process, kurā 
zināšanas 
pārvēršas 
naudā 



Pieejamie instrumenti (www.liaa.gov.lv) 

• Inovāciju motivācijas programma  
• Biznesa inkubatori 
• Jaunuzņēmumu atbalsta programmas 
• Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs 
• Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi  
• Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai 
• Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība)  
• Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms)  
• Atbalsts ārvalstu investoriem kvalificēta darbaspēka nodrošināšanai 
• Projekts "Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma" 

 

http://www.liaa.gov.lv/node/6000
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/666
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/jaunuznemumu-atbalsta-programmas
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/jaunuznemumu-atbalsta-programmas
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/jaunuznemumu-atbalsta-programmas
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020-gada-planosanas-periods/jaunuznemumu-daliba-izstades-konferences-un-tiesajas-vizites
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020-gada-planosanas-periods/jaunuznemumu-daliba-izstades-konferences-un-tiesajas-vizites
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020-gada-planosanas-periods/jaunuznemumu-daliba-izstades-konferences-un-tiesajas-vizites
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/inovaciju-vauceru-atbalsta-pakalpojumi
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-petniecibas-rezultatu-komercializacijai
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/5782
http://www.liaa.gov.lv/lv/node/5872
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/atbalsts-ikt-un-netehnologiskam-darbinieku-apmacibam
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/projekts-latvijas-eksporta-un-investiciju-sistema






Uzņēmējs/ komersants 

Ir īpašnieks 
un vada 

uzņēmumu  

Izstrādā 
biznesa 

ideju rada 
vērtības 

Uzņemas 
iniciatīvu, 

risku, 
atbildību 

Rada 
vērtības ar 
mērķi gūt 

peļņu 



Pašvaldība  

Atbalsta  

Rada apstākļus 

Informē  



ES fondi un programmas – vai visu zinām un 
kā tas nonāk līdz uzņēmējam 
• Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)  
• Eiropas Sociālais fonds (ESF) Eiropas 
• Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)   
• INTERREG Sadarbības programmas, tai skaitā LV-LT, LV-LT-BY pārrobežu 

sadarbības programmas 
• Iespējas http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja  
• Programma COSME - Garantijas aizdevumiem līdz EUR 150 000 mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem 
• "Apvārsnis 2020« - Aizdevumi un garantijas inovatīviem uzņēmumiem, 

pētniecības un izstrādes projektu finansēšana 
• Eiropas Investīciju banka un Eiropas Investīciju fonds - Aizdevumi 

uzņēmējdarbības attīstībai, mikrofinansējums, garantijas un riska kapitāls 
 
 
 

http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja
http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja
http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja
http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja
http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja
http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja
http://www.esfondi.lv/mazo-videjo-komersantu-konkuretspeja


Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai 
(ELFLA) 
• Pasākums „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”: Apakšpasākums „Profesionālās izglītības un 

prasmju apguves pasākumi”; Apakšpasākums „Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”. 

• Pasākums „Konsultāciju pakalpojumi, saimniekošanas un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”: 
Apakšpasākums „Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. 

• Pasākums „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”: Apakšpasākums  „Meža 
ieaudzēšana, papildinot daļēji aizaugušās lauksaimniecības zemes, un to kopšana. Meža ieaudzēšana un 
kopšana”; Apakšpasākums „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”; 
Apakšpasākums „ Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas 
katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un 
sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana”. 

• Pasākums „Ieguldījumi materiālajos aktīvos": Apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

• Pasākums „Natura 2000 maksājumi”: Apakšpasākums „Natura 2000 maksājumi mežu platībām”. 

• Pasākums “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”: Apakšpasākums „ Ražotāju grupu un organizāciju 
izveide lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā”. 

• Pasākums „Sadarbība”: Apakšpasākums  „Atbalsts lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējīgai Eiropas 
inovāciju partnerības (EIP) darbu grupu izveidei un darbībai”, Apakšpasākums „ Atbalsts jaunu produktu, 
metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”. 

 



Ko dara pašvaldības? Kādu atbalstu sniedz? 
(informācija no pašvaldību mājaslapām – nedaudz ieskatam) 

• Aknīstes biznesa inkubators 
• Salas novads:  Kopš 2001.gada darbojas Salas Kooperatīvā krājaizdevu 

sabiedrība, kas izsniedz aizdevumus mazo uzņēmumu īpašniekiem un 
vietējiem iedzīvotājiem. No 2017.gada uzņēmējdarbības attīstības biznesa 
ideju konkurss jauniešiem „Jaunais atnācis uz laukiem«. 

•  Jēkabpils novads: Biznesa ideju konkurss ”Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2018” 

• Viesītes novads: Viesītes Ražo Sēlijas produkts     
• Jaunjelgavas novads: Ražots Jaunjelgavas novadā 
• Nodrošina, atbalsta dalību izstādēs, gadatirgos – šogad inovatīvs pasākums 

– Sēlijas novadu apvienības uzņēmēji piedalījās Rīgas svētkos, RAŽOTS 
SĒLIJĀ Esplanādes tirdziņā 
 



Projekti Ilūkstes novadā  

• Ilūkstē notiek Strēlnieku ielas posma atjaunošanas darbi projekta 
“Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” Tā ietvaros tiks 
veikta ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas 
apbūves teritorijai, kur ietilpst pašvaldībai piederoša ceļa - Strēlnieku ielas 
(ERAF) 

• “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” (ERAF) 
• “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” (ELFLA) 

 
 
 

• “Family Valley” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-
2020. gadam  
 
 
 

http://www.ilukste.lv/wp-content/uploads/page/16638/publicitate-2-Strelnieku-iela-1.pdf
http://www.ilukste.lv/wp-content/uploads/page/10384/avizei-par-strelnieku-ielu_1.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/Jauniesu radosais kvartals_publicitate.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf
http://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Projekti/2017/family valley_Ilukste.pdf


Projekti Neretas novadā 

• Neretas novadā īsteno Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības 
programmas līdzfinansētu projektu “Dzīves apstākļu uzlabošana 
mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas 
kopienas” 

•  ESF līdzfinansētu projektu «“Dzīvo vesels Neretas novadā” 

 

http://www.neretasnovads.lv/index.php/pasvaldiba/projekti/dzivo-vesels-neretas-novada/item/4106-neretas-novada-pasvaldiba-jau-gadu-iesaistijusies-dzivo-vesels-neretas-novada


Projekti Aknīstes novadā 

• “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un 
pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Interreg V-A 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.) 

• „Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām” 
(ELFLA, LAD) 

• „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes 
novadā” ESF) 

• „PROTI UN DARI!” (ESF) 



Projekti Viesītes novadā  

• ’’(INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014. – 2020. gadam) projekti: ‘’Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas 
Viesītes un Rokišķu kopienas’’ 

• Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, 
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus 

• “Kvalitatīva jaunatnes darba kompetences” (ERASMUS+) 

• “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūve” 
(Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākums 
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos«) 



Projekti Jaunjelgavas novadē 

• Aizsargātā zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā (Urban 
Green) LAT-LIT pārrobežu sadarbības programma 

• NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE 
(ESF) 

• Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» 
līdzfinansēts projekts -ir pārbūvēti ceļui «Sece-Boķi», «Kļavāji-
Staltāni» un “Grāvkalēji-Krieviņi” . Projekta attiecināmās izmaksas 
919514.10 EURO  

 

 



Projekti Salas novadā 

• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

• Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Salas  novadā” (ESF) 

• Pašvaldības ceļu pārbūve  

• Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju (Travel smart – visit Lithuania 
and Latvia) 



Projekti Jēkabpils novadā  

• “Ceļa Nr. 4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes pagastā” 

• “Ceļa Nr. 1-11 “Āres – Lindiņi” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” 

• “Ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas 
pagastā” 

• “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” 
•“”Vidsala – Spuldzenieki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā 
Jēkabpils novadā” 
•“”Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas 

pagastā Jēkabpils novadā”  

•“”Zasas – Ģērķāni” ceļa Nr.: 5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils 

novadā 

 

 

http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/alksni_muktani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/ares_lindini.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/kalvares_purvs_menkis.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/varpinas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/varpinas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/varpinas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/varpinas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/varpinas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/varpinas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/vidsala_spuldzenieki.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/daugavas_lapas.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/zasas_gerkani.odt


Uzņēmumi ar apgrozījumu virs miljona eiro 1 

Aknīstes novads  

• HAWITA baltic, SIA 

• INDĀRES, SIA 

• Evago Global Commodities, SIA 

• Aknīstes psihoneiroloģiskā 
slimnīca, Valsts SIA 

• CESVAINES KŪDRA, SIA 

• Siliņi, SIA 

 

Jēkabpils novads  

• MIKOR, SIA 

• ALKO, SIA 

• BIAMEAT, SIA 

• Egles dēls, SIA 

• Lipo Speed, SIA 

 

https://company.lursoft.lv/nordtorf/40003308988?l=LV
https://company.lursoft.lv/nordtorf/40003308988?l=LV
https://company.lursoft.lv/nordtorf/40003308988?l=LV
https://company.lursoft.lv/indares/45401014634?l=LV
https://company.lursoft.lv/sigma-g/45403044737?l=LV
https://company.lursoft.lv/sigma-g/45403044737?l=LV
https://company.lursoft.lv/sigma-g/45403044737?l=LV
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https://company.lursoft.lv/sigma-g/45403044737?l=LV
https://company.lursoft.lv/sigma-g/45403044737?l=LV
https://company.lursoft.lv/aknistes-psihoneirologiska-slimnica/40003453643?l=LV
https://company.lursoft.lv/aknistes-psihoneirologiska-slimnica/40003453643?l=LV
https://company.lursoft.lv/cesvaines-kudra/40003413388?l=LV
https://company.lursoft.lv/silini/45404002459?l=LV
https://company.lursoft.lv/mikor/45403001297?l=LV
https://company.lursoft.lv/biomeat/45403030690?l=LV
https://company.lursoft.lv/egles-dels/41503050610?l=LV
https://company.lursoft.lv/lipo-speed/45403027737?l=LV
https://company.lursoft.lv/lipo-speed/45403027737?l=LV
https://company.lursoft.lv/lipo-speed/45403027737?l=LV
https://company.lursoft.lv/lipo-speed/45403027737?l=LV


Uzņēmumi ar apgrozījumu virs miljona eiro 2 

Neretas novads 

• Liellopu izsoļu nams, SIA 

• ĢĒĢERI, Aizkraukles rajona 
zemnieku saimniecība 

• BLĪGZNA, SIA 

Viesītes novads 

• KALNA DAMBRĀNI, zemnieku 
saimniecība 

• ASSI, Saukas pagasta Lahtiņina 
Zemnieku saimniecība  

• Hydrox, SIA 

 

https://company.lursoft.lv/gegeri/48701011278?l=LV
https://company.lursoft.lv/gegeri/48701011278?l=LV


Salas novads 

• Kontekss, SIA 

• DONA, SIA 

• Sēļi, SIA 

• SĒLIJAS MEŽS, SIA 

• Rītausma, SIA 

• Jēkabpils autobusu parks, SIA 

• FALKO-2, SIA  

• Jēkabpils Dolomīts, SIA 

• UV Serviss SIA 

• SAKAS BIRCH  

• MĀJU KOKS, SIA 

• GARGRODE, SIA 

 

 



Jaunjelgavas novads 

• LATGRAN, SIA 

• BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA 

• ASP PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

• Salenieku Bloks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

• MV Tara, SIA 

• VAIROGI, Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība 

• AIZSILI, Valles pagasta G.Streļeca zemnieku saimniecība 

• O.K. KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

https://company.lursoft.lv/latgran/45403013135?l=LV
https://company.lursoft.lv/latsin/50003121261?l=LV
https://company.lursoft.lv/asp-pluss/45403010478?l=LV
https://company.lursoft.lv/salenieku-bloks/55403016561?l=LV
https://company.lursoft.lv/mv-tara/45403015367?l=LV
https://company.lursoft.lv/vairogi/48701008723?l=LV
https://company.lursoft.lv/aizsili/48701007357?l=LV
https://company.lursoft.lv/aizsili/48701007357?l=LV
https://company.lursoft.lv/aizsili/48701007357?l=LV
https://company.lursoft.lv/aizsili/48701007357?l=LV
https://company.lursoft.lv/o-k-koks/44103023864?l=LV


Ilūkstes novads 

• LatRosTrans, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

• GABOTEH, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

• Sēlijas āres, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 

• ORI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

https://company.lursoft.lv/latrostrans/40003190740?l=LV
https://company.lursoft.lv/latrostrans/40003190740?l=LV
https://company.lursoft.lv/gaboteh/41503041552?l=LV
https://company.lursoft.lv/selijas-ares/41503033165?l=LV
https://company.lursoft.lv/ori/41503011045?l=LV


Veiksmes stāsti – kā strādā pašu uzņēmēji 

• Graudu pirmsapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecība (SIA 
Slaides, Aknīstes novads, aptuveni 1 milj eiro  

• z/s Krasti, Kalna pagastā, īstenojuši vērienīgu projektu govju fermas 
celtniecībā, ir ieplānota jaunlopu novietnes celtniecība. 

• Slaucamo govju fermas būvniecība, IELEJAS, Saukas pagasta 
M.Malcenieka zemnieku saimniecība Viesītes novads 

• LEADER programmas atbalsta izmantošana galdniecības, putnkopības, 
dārzeņkopības darbības uzsākšanai un paplašināšanai 

• Mājražotāju pienesums – ražo pārtiku, stikla, māla, koka utt 
izstrādājumus 



Sadarbība    ir rezultāts 

• Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai  - īstenots 
ERAF projekts SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā”. Rezultāts – 
noasfaltēts ceļa posms. Ieguldījumus veica abas puses. Ir abpusējs 
labums. 

 



Problēmas/ šķēršļi  

• Nereti uzņēmēji, vēloties iegūt ES naudu, neizvērtējot savas prasmes 
un iespējas, nespēj nodrošināt projektu ilgtspēju; 

• Uzņēmēji baidās riskēt; 

• Pietrūkst zināšanu; 

• Uzņēmēji nevēlas īstenot ES projektus, jo pārāk liels administratīvais 
slogs, nevar atļauties priekšfinansējumu, nevēlas ņemt kredītus 

• Pakalpojumu sniegšanā neizprot kvalitātes, komunikācijas nozīmi 
attīstībā; 

• Reizēm pietrūkst atbildības. 



Vai lepojamies ar saviem uzņēmējiem?  
Par to derētu padomāt 

Viesītē 2018.gada jūnijā notika Latvijas Universitātes ĢZZF telpiskās 
attīstības plānošanas profesionālās maģistru studiju programmas pirmā 
kursa studentu plenērs. 

Tā mērķis bija izstrādāt priekšlikumus Viesītes teritorijas attīstībai. 

Plenērā piedalījās 3 docētāji: Edgars Bērziņš, Pēteris Šķiņķis un Gunta 
Lukstiņa, 4 studenti, un speciālisti no Viesītes novada pašvaldības. 

Jautājums no P. Šķiņķa puses: «Kāpēc jūs nelepojieties ar saviem 
uzņēmējiem, ja lepojieties, tad mēs to neredzam»  

 



Sēlija var un varam arī mēs 
Paldies par uzmanību 

Gunta Dimitrijeva, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Viesītes 
novada pašvaldībā 

21.09.2018.  


