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Par Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā  
iekļaujamo Daugavpils pilsētas teritoriju  
un tās robežām 
 
 Izskatot SIA “STARS MET” (Reģ.Nr. 41503061031) iesniegumu (b/d) par Latgales SEZ 
kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu (saņemts un reģistrēts LPR 06.04.2020.) un tam 
pievienotos dokumentus, Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisija 
konstatēja, ka atbilstoši SIA “STARS MET” iesniegumam pievienotajiem dokumentiem un 
Biznesa plānā ietvertajai informācijai tiek izpildīti visi četri vērtēšanas kritēriji (Pielikums Nr.1 
“SIA “STARS MET” novērtējums pēc Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iekļaujamo katras 
pašvaldības teritoriju un tās robežām vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas”). 

Pamatojoties uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas likuma 4.panta pirmo daļu un 
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr. 840 “Noteikumi par Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību 
un kritērijiem” 5.punktu, Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisija, atklāti 
balsojot J.Lāčplēsim, A.Vaivodam, I.Silickai, “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav 
 
NOLEMJ: 
1. Iekļaut Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā teritoriju ar platību 0.3231 ha, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 0500 004 0303, nosakot iekļaujamās Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
teritorijas atrašanās vietu Daugavpils pilsēta, Andreja Pumpura ielā 100 un teritorijas robežas 
atbilstoši zemes robežu plānā noteiktajam zemes vienības kadastra apzīmējumam Nr. 0500 004 
0303.  
2. Iekļaut Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā teritoriju ar platību 0.1360 ha, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 0500 004 0311, nosakot iekļaujamās Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
teritorijas atrašanās vietu Daugavpils pilsēta, Andreja Pumpura ielā 104b un teritorijas robežas 
atbilstoši zemes robežu plānā noteiktajam zemes vienības kadastra apzīmējumam Nr. 0500 004 
0311.  
3. Iekļaut Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā teritoriju ar platību 0.4678 ha, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 0500 004 0312, nosakot iekļaujamās Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
teritorijas atrašanās vietu Daugavpils pilsēta, Andreja Pumpura ielā 104c un teritorijas robežas 
atbilstoši zemes robežu plānā noteiktajam zemes vienības kadastra apzīmējumam Nr. 0500 004 
0312.  
4. Uzdot Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei  
lēmumprojektu elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai. 
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar dienu, kad tas tiek publicēts Latgales plānošanas reģiona 
tīmekļvietnē www.lpr.gov.lv, sadaļā “Latgales speciālā ekonomiskā zona”. 



 
 
Pielikumā:  
1. “SIA “STARS MET” novērtējums pēc Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iekļaujamo 
katras pašvaldības teritoriju un tās robežām vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas”; 
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