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LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA (LATGALES SEZ)

Latgales speciālā ekonomiskā zona tika izveidota 2017.gadā ar mērķi veicināt
Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras
attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latgales speciālās ekonomiskās zonas
statusu un nodokļu atvieglojumus var piešķirt uzņēmumiem, kas reģistrēti un
darbojas Latgales reģionā. 

Latgales SEZ galvenā priekšrocība – uzņēmumu var atvērt un attīstīt jebkurā
reģiona teritorijā, jo SEZ statuss Latgalē var tikt piešķirts neatkarīgi no tā
atrašanās vietas un platības. Turklāt, lai kapitālsabiedrība varētu attīstīties,
Latgales SEZ uzņēmējiem, sadalot uzņēmuma finanšu plūsmu, ir iespēja
paplašināt savu darbību arī ārpus Latgales SEZ teritorijas. Savukārt citu reģionu
uzņēmējiem - ienākt Latgales SEZ, nedibinot jaunu uzņēmumu.



LATGALE KĀ LSEZ TERITORIJA 

Latgale ir vistālāk uz austrumiem 
esošais reģions Latvijā

Latgales ieinteresēto pušu teritoriju veido
9 pašvaldības, no kurām divas ir tās lielākie
pilsētu centri – Daugavpils un Rēzekne

Tās sauszemes ārējās robežas kopējais
garums ir 387 km, no kuriem 214 km ir ar
Krievijas Federāciju un 173 km ar Baltkrieviju 

ES iekšējā robeža ar kaimiņvalsti Lietuvu ir 
91,5 km 

Latgale ir viens no pieciem Latvijas
reģioniem. Ar kopējo zemes platību 14 550
km2 tas aizņem apmēram 1/5 valsts



LATGALES REĢIONA ATTĪSTĪBA
Degradētās teritorijas

Samazinātas līdz 2019

Jaunas darba vietas

Jaunas darba vietas līdz 2019

LPR projektu ietekme

Īstenotie projekti 2009-2018

projekti ar 
kopējo budžetu ap 

Latgales Programma 2012 - 2021

apgūtais finansējums apgūtais finansējums apgūtais/plānotais finansējums 

SEZ teritorijas īpatsvars (%) kopējā pašvaldību teritorijā Nodarbinātības līmenis Latgalē (%) Bezdarba līmenis Latgalē (%) 

Satiksmes uzlabojumi 

Satiksmes uzlabojumi 2007 - 2018 ERAF ietvaros

Optiskais kabelis

piekļuves punkti

Remigrācija 2018 - 2020

Potenciāli varētu atgriezties

Atgriezušies Latgalē

ģimene cilvēki

ģimenes cilvēki

Mērķis radīt

darba vietu līdz 2022
Plānotās investīcijas

LSEZ kapitālsabiedrība Latgales SEZ teritorija

Latgales speciālā ekonomiskā zona, 2017 - 2021 Latgales plānošanas reģiona aktivitātes

apgūtais finansējums 22 

LPR īstenotajos projektos

pieejamais finansējums infrastruktūras

attīstībai ar deinstitucionalizācijas

plāna ietvaros sociālo pakalpojumu

attīstībai Latgalē

Avots: VARAM, LPR Avots: VARAM, LPR Avots:  LPR
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LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA

LSEZ DARBĪBA 2017 - 2021

Radītas 227   
jaunas darba vietas

kapitālsabiedrība
LSEZ veiksmīgi darbojas

29 853 929,83 EUR
plānotās investīcijas

LSEZ teritorija:
86, 79436 ha



LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA 

Latgales SEZ statuss
var tikt noteikts līdz
5% no Latgales
reģiona teritorijas,
kas kopā sastāda 
72 750 ha platību un
tiek piešķirts
teritorijai, kurā
uzņēmēji vēlas
investēt

Latgales SEZ teritoriju veido
publisku personu un
privātīpašumā esošas
teritorijas. LPR teritorija
kopumā aizņem 14 547
kv.km (jeb 22,52% no
Latvijas kopējās teritorijas)
un ietver 9 vietējās
pašvaldības un 2 valsts
nozīmes pilsētas



LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA 

Latgales SEZ pārvaldība notiek
centralizēti ar Latgales plānošanas
reģiona starpniecību, kas nozīmē, ka
Latgales plānošanas reģiona
attīstības padome apstiprina Latgales
SEZ uzraudzības padomes nolikumu



Līgums ar Latgales SEZ
pārvaldi jāslēdz gadījumā,
kad komersants vēlas
pretendēt uz tiešo nodokļu
atvieglojumiem saskaņā ar
likumu "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un
specializētajās
ekonomiskajās zonās"

Gadījumā ja komersants jau
darbojas Latgales SEZ
teritorijā, pirms tai noteikts
SEZ statuss, līgumu ar
Latgales SEZ pārvaldi var
slēgt, ja plānots veikt
ieguldījumus un pretendēt
saņemt tiešo nodokļu
atvieglojumus. Pārējos
gadījumos komersantam nav
jāslēdz līgums, lai veiktu
komercdarbību Latgales SEZ

Latgales SEZ
komersantiem jāatrodas
un jāveic komercdarbība
Latgales SEZ teritorijā,
taču tas neizslēdz iespēju,
ka komersanta juridiskā
adrese atrodas citviet

NODOKĻU ATVIEGLOJUMI



kapitālsabiedrība
atbilst kategorijai –

liela kapitālsabiedrība; 
(>250 darba vietām, 

apgroz. > EUR 50 mln)

40% 50% 60%

kapitālsabiedrība
atbilst kategorijai –

vidēja
kapitālsabiedrība;

(<250 darba vietām, 
apgroz. < EUR 50 mln)

kapitālsabiedrība
atbilst kategorijai –

maza vai sīka (mikro) 
 kapitālsabiedrība

(<50 darba vietām UN 
apgroz. < EUR 10 mln)

 

TIEŠO NODOKĻU ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANA LSEZ

Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu
summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:



ATBALSTĀMĀS INVESTĪCIJAS

Paredzamās algu izmaksas - ietver
bruto algu pirms nodokļu nomaksas
un ir rēķināmas par divu gadu
periodu, ietverot darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

Iieguldītājam ir tiesības
izvēlēties, vai ieguldījumi ir
materiāls / nemateriāls
aktīvs vai jaunizveidotas
darba vietas

Ilgtermiņa materiālie
ieguldījumi - ēkas, būves,
Iekārtas, tai skaitā enerģiju
ražojošo iekārtu izmaksas,
tehnika

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi–
Licences, patenti, Tehnoloģiju
apgūšanas izmaksas, Informācijas
tehnoloģiju programmatūras iegādes
izmaksas

Iegādātajiem aktīviem jābūt
jauniem, izņemot mazos un
vidējos uzņēmumus

Algas jaunizveidotajām
darba vietām jauna
investīciju projekta
rezultātā



ATBALSTĀMĀS INVESTĪCIJAS

Uzņēmuma personālam, kas
strādās jaunizveidotajās
darba vietās, jābūt deklarētai
dzīvesvietai Latgales
reģionā

Algu izmaksas nav
atļauts kumulēt ar
citiem valsts atbalsta
instrumentiem

Jaunizveidotās darba vietas
jāsaglabā 3 gadus maza vai
vidēja uzņēmuma gadījumā
un 5 gadus, ja ieguldītājs ir
liels uzņēmums



ATBALSTĀMIE IEGULDĪJUMI

Jaunas

kapitālsabiedrības

izveide

 

Esošās

kapitālsabiedrības vai

pakalpojumu

ražošanas jaudas

palielināšana

 

Esošās kapitālsabiedrības

produktu dažādošana ar

produktiem, kas iepriekš

nav ražoti

kapitālsabiedrībā

 

Būtiskas izmaiņas

esošas

kapitālsabiedrības

ražošanas procesā

 
Place order!



NODOKĻU ATVIEGLOJUMU APVIENOŠANA AR CITU
ATBALSTU SĀKOTNĒJIEM IEGULDĪJUMIEM

1
Add items to cart

2
Add promos (if any)

Ja zonas kapitālsabiedrība vai
licencēta kapitālsabiedrība papildus
SEZ likumā noteiktajam atbalstam
saņem vai plāno saņemt citu
(publisko) atbalstu sākotnējo
ieguldījumu veikšanai par tām pašām
izmaksām, tad saņemtais atbalsts
komulējas un tiek koriģēts
maksimālais atbalsta apjoms

1
Add items to cart

Zonas kapitālsabiedrībai jānodrošina
finansējums vismaz 25 % apmērā no
pašas saimnieciskajiem resursiem vai
ārējiem finanšu resursiem, par kuriem
nav saņemts nekāds publiskais atbalsts,
tai skaitā nav saņemts valsts vai
pašvaldības galvojums vai valsts vai
pašvaldības aizdevums ar atvieglotiem
nosacījumiem



TIEŠO NODOKĻU ATVIEGLOJUMU 
PIEMĒROŠANA SEZ

Noteiktā atbalsta procenta

piemērošana (40%, 50%

vai 60%) tiek izmantota

uzņēmuma ienākuma nodokļa

atvieglojumiem un

nekustamā īpašuma nodokļa

atlaižu kopsummai

Kapitālsabiedrībām, kuras

saņems LSEZ

kapitālsabiedrības statusu, ir

tiesības uz sekojošiem

tiešajiem nodokļu

atvieglojumiem:

80%

100%

ATLAIDE UZŅĒMUMA
IENĀKUMA NODOKLIM

(DIVIDENDĒM!)

ATLAIDE NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKLIM

L ĪDZ



NETIEŠO NODOKĻU ATVIEGLOJUMU 
PIEMĒROŠANA SEZ

Reģistrētu PVN maksātāju

preču piegādēm licencētai

kapitālsabiedrībai, zonas

kapitālsabiedrībai, zonas

pārvaldei vai brīvostas

pārvaldei brīvostas vai

speciālās ekonomiskās zonas

teritorijā ietilpstošajā brīvajā

zonā to tālākai

eksportēšanai

Naftas produktiem, kurus

piegādā licencētai

kapitālsabiedrībai, zonas

kapitālsabiedrībai, zonas

pārvaldei vai brīvostas pārvaldei,

ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa,

kamēr tie atrodas licencētas

kapitālsabiedrības, zonas

kapitālsabiedrības, zonas

pārvaldes vai brīvostas pārvaldes

brīvās zonas teritorijā

 0%LIKMI PIEMĒRO:PVN



NETIEŠO NODOKĻU ATVIEGLOJUMU 
PIEMĒROŠANA SEZ

elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās,

kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju

ATBR ĪVOTO NO AKC ĪZES

NODOKĻA 

NAFTAS PRODUKTU

IZMANTOŠANA

stacionārās iekārtās

celtņos un citos tamlīdzīgos objektos

iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos

tikai brīvās zonas teritorijā

tehnikā, kas pēc savas konstrukcijas nav paredzēta

satiksmei pa koplietošanas ceļiem



TIEŠO NODOKĻU ATVIEGLOJUMUS NEPIEŠĶIR

Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta
3.punkta "a" apakšpunktā minētās
zvejniecības un akvakultūras nozares
kapitālsabiedrībām

IKomisijas regulas Nr. 651/2014
2.panta 13.punktā minēto ogļu
rūpniecības nozares
kapitālsabiedrībām

Komisijas regulas Nr. 651/2014
2.panta 45.punktā minētās
transporta nozares
kapitālsabiedrībām un transporta
infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas
regulas Nr. 651/2014 13.panta "a"
apakšpunktā

kapitālsabiedrībām, kuras ražo Komisijas
regulas Nr. 651/2014 2.panta 43.punktā
minētos tērauda nozares produktus

Komisijas regulas Nr. 651/2014
2.panta 44.punktā minētās
sintētisko šķiedru nozares
kapitālsabiedrībām

Komisijas regulas Nr. 651/2014
2.panta 9. un 11.punktā minētās
lauksaimniecības nozares
kapitālsabiedrībām



LATGALE SEZ ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Latgales SEZ

izskata investīciju

projektu, tā

atbilstību

likumdošanas

prasībām un pēc

plānoto investīciju

akcepta

uzņēmējdarbības

teritorijai tiek

piešķirts LSEZ

statuss

B

Uzņēmums

sagatavo

investīciju

projekta

dokumentāciju

un iesniedz to

Latgales SEZ

pārvaldē

A

Latgales SEZ

pārvalde slēdz

līgumu ar

uzņēmumu par

ieguldījumu

veikšanu

D

Uzņēmumam

piešķir

Latgales SEZ

statusu

C

Uzņēmums

veic plānotās

investīcijas

E

Investīciju

projekta

pabeigšana

F

Nodokļu

atvieglojumu

piemērošana

G



LATGALES SPECIĀLĀ 
EKONOMISKĀ ZONA 

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Saules iela 15, Daugavpils

+371 26511047

lsez@lpr.gov.lv

lpr.gov.lv/lsez

KONTAKTI:


