LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300
e-pasts: pasts@latgale.lv www.latgale.lv

20.12.2016.
Daugavpils

Paziņojums presei
Valdība atbalsta Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platības noteikšanu
Otrdien, 2016. gada 20.decembrī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izstrādātos priekšlikumus par Latgales speciālās ekonomiskās
zonas (SEZ) teritoriju platības, tās teritoriju robežu noteikšanu, aktualizēšanas kārtību
un kritērijiem.
Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.
Likums nosaka, ka SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā teritorija
nepārsniegs 5% no Latgales reģiona platības.
Likumtā nav noteikta katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības maksimālā
teritorijas platība, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss. Lai teritoriju platību noteikšanas
process
būtu
elastīgs
un
spētu
pielāgoties
uzņēmējdarbības
vides
pieprasījumam, priekšlikumus par katrai Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajai
pašvaldībai nosakāmo teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss, sniegs Latgales
plānošanas reģiona attīstības padome.
Balstoties uz Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu, VARAM izskatīšanai
valdībā virzīs Ministru kabineta noteikumu projektu, ar kuru tiks apstiprināta Latgales SEZ
teritoriju platība.
Likums paredz, ka par konkrētu SEZ teritoriju un to robežām lems Latgales SEZ pārvalde,
teritoriju robežas apstiprinot ar vispārīgo administratīvo aktu. Attiecīgi arī Latgales SEZ
teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību noteiks Ministru kabinets.
Vienlaikus tiek noteikts arī Latgales SEZ pārvaldības modelis, kā arī Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes loma zonas pārvaldībā.
“Latgales pašvaldību vadītāji apzinās, ka ar likuma apstiprināšanu - ievērojamai reģiona
teritorijai piemērojot SEZ nodokļu režīmu, darbs pie reģiona konkurētspējas celšanas tikai
sākas. Sagaidām, ka labvēlīga attieksme pret biznesa vidi šajās vietās un Latgalē kopumā,
radīs jaunas darba vietas vietējās pašvaldībās. Esam gandarīti, ka Latgales plānošanas
reģiona mērķtiecīgi veiktie soļi reģiona attīstībai gūst aizvien lielāku atbalstu valdībā” atzīst
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.

Apstiprinot šo likumprojektu, uzņēmumiem, kuri veiks ieguldījumus attiecīgajā Latgales
SEZ teritorijā, būs iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma
ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%).
Vienlaikus Latgales SEZ pārvalde būs tiesīga anulēt šīs zonas statusu konkrētai teritorijai, ja
Latgales SEZ pārvaldes noteiktajā termiņā pēc SEZ statusa piešķiršanas teritorija nav
piemērota komercdarbības veikšanai, atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam;
attiecīgajā pašvaldībā nav radīta labvēlīga ietekme un nav ekonomiskās atdeves vai arī gada
laikā pēc lēmuma par SEZ iekļaujamo pašvaldības teritoriju starp Latgales SEZ pārvaldi un
kapitālsabiedrību nav noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā.
Kā iepriekš tika ziņots, 2016.gada 19.maijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja VARAM
izstrādāto likumprojektu „Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums”.
Plašāk iepazīties ar valdības atbalstītajiem priekšlikumiem var šeit: http://ieej.lv/Ne5CN
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