
Piešķirtais atbalsts 

Valsts atbalsta programmas „Likums par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” kopsavilkuma informācija, saskaņā ar Komisijas regulas (ES) Nr. 

651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām 

ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 9. pantu. 

Atbalsta numurs SA.39142 (2014/X) 

Dalībvalsts Latvija 

Dalībvalsts atsauces numurs SA.22363 (XR20/2007) 

Reģiona nosaukums (NUTS) Rīga, Kurzeme, Latgale 

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts 

Piešķīrēja iestāde Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgās 

pašvaldības Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 

www.vid.gov.lv 

Atbalsta pasākuma nosaukums likums „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un 

speciālajās ekonomiskajās zonās” 

Valsts līmeņa juridiskais 

pamats (atsauce uz attiecīgo 

valsts oficiālo publikāciju) 

grozījumi likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās 

un speciālajās ekonomiskajās zonās”, publikācija 

Latvijas vēstnesī, 10.07.2014., Nr.133 (5193) 

Tīmekļa saite uz atbalsta 

pasākuma pilnu tekstu 

http://likumi.lv/doc.php?id=33419 

Pasākuma veids Shēma 

Spēkā esoša atbalsta pasākuma 

grozījums 

 

Ilgums 11.07.2014 – 31.12.2023 

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt 

atbalstu 

Saņēmēja veids MVU, liels uzņēmums 

Kopējais saskaņā ar shēmu 

ieplānotais gada budžets 

7 100 000 EUR 

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Nodokļu atvieglojums vai atbrīvojums no nodokļiem 

Atsauce uz Komisijas lēmumu, ja 

atbalsta shēmu līdzfinansē no 

Kopienas fondiem 

- 

Atbalsta intensitāte 35% 

http://www.vid.gov.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=33419


 

 

 

 

 
Informācija par piešķirto valsts atbalstu 

Atbalsta saņēmēja nosaukums: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA 

„Alfa Lithium” 

Atbalsta saņēmēja identifikators: Reģ. Nr. 50203047811 

Uzņēmuma veids (MUV/liels) piešķiršanas 

laikā: 

Maza komercsabiedrība 

Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions 

NUTS II līmenī: 

Latvija LV005 

Darbības nozare NACE grupas līmenī: 46.72 Metālu un metāla rūdu 

vairumtirdzniecība 

 

Atbalsta summa: 
 

2 – 5 milj. EUR 

 

Atbalsta instruments: 
 

Nodokļu atvieglojums 

Piešķiršanas datums: 04.10.2017. 

Atbalsta mērķis: Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts 

Piešķīrēja iestāde: Rēzeknes SEZ pārvalde 

Atbalsta pasākuma atsauces numurs: SA.39142 (2014/X) 

Dalībvalsts Latvija 



Informācija par piešķirto valsts atbalstu: 

Atbalsta saņēmēja nosaukums: “VEREMS” Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Atbalsta saņēmēja identifikators: Reģ. Nr. 40003279335 

Uzņēmuma veids (MUV/liels) 

piešķiršanas laikā: 

Liela kapitālsabiedrība 

Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas 

reģions NUTS II līmenī: 

Latvija LV00 

Darbības nozare NACE grupas 

līmenī: 

16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana 

Atbalsta summa: 10-30 milj.EUR 

Atbalsta instruments: Nodokļu atvieglojums 

Piešķiršanas datums: 17.07.2018. 

Atbalsta mērķis: Reģionālais atbalsts-ieguldījumu atbalsts 

Piešķīrēja iestāde: Rēzeknes speciāli ekonomiskās zonas pārvalde 

Atbalsta pasākuma atsauces 

numurs: 

SA.39142 (2014/x) 

Dalībvalsts Latvija 



Informācija par piešķirto valsts atbalstu: 

Atbalsta saņēmēja nosaukums: “MEGASTEEL” Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Atbalsta saņēmēja identifikators: Reģ. Nr. 42403043522 

Uzņēmuma veids (MUV/liels) 

piešķiršanas laikā: 

MVU, maza kapitālsabiedrība 

Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas 

reģions NUTS II līmenī: 

Latvija LV005 

Darbības nozare NACE grupas līmenī: 25.61 Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana  

Atbalsta summa: 0,5 - 1 milj.EUR 

Atbalsta instruments: Nodokļu atvieglojums 

Piešķiršanas datums: 10.10.2019. 

Atbalsta mērķis: Reģionālais atbalsts-ieguldījumu atbalsts 

Piešķīrēja iestāde: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Atbalsta pasākuma atsauces numurs: SA.39142 (2014/x) 

Dalībvalsts Latvija 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_sa_39142


Informācija par piešķirto valsts atbalstu: 

Atbalsta saņēmēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Midis” 

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 

Atbalsta saņēmēja identifikators: Reģ. Nr. 52403025001 

Uzņēmuma veids (MVU/mazs) 

piešķiršanas laikā: 

Maza kapitālsabiedrība 

Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas 

reģions NUTS II līmenī: 

Latvija LV005 

Darbības nozare NACE grupas līmenī: 62.01 - Datorprogrammēšana 

Atbalsta summa: 0,5 – 1 milj.EUR 

Atbalsta instruments: Nodokļu atvieglojums 

Piešķiršanas datums: 24.04.2020. 

Atbalsta mērķis: Reģionālais atbalsts-ieguldījumu atbalsts 

Piešķīrēja iestāde: Rēzeknes speciāli ekonomiskās zonas pārvalde 

Atbalsta pasākuma atsauces numurs: SA.39142 (2014/x) 

Dalībvalsts Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informācija par piešķirto valsts atbalstu: 

Atbalsta saņēmēja nosaukums: „OptoElektronika LV” Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību 

Atbalsta saņēmēja identifikators: Reģ. Nr. 52403028351 

Uzņēmuma veids (MUV/liels) piešķiršanas 

laikā: 

Liela kapitālsabiedrība 

Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions 

NUTS II līmenī: 

Latvija LV00 

Darbības nozare NACE grupas līmenī: 27.32 Citu elektronisko un elektrisko vadu un 

kabeļu ražošana  

Atbalsta summa: 1 - 2 milj. 

Atbalsta instruments: Nodokļu atvieglojums 

Piešķiršanas datums: 27.08.2021 

Atbalsta mērķis: Reģionālais atbalsts-ieguldījumu atbalsts 

Piešķīrēja iestāde: Rēzeknes speciāli ekonomiskās zonas pārvalde 

Atbalsta pasākuma atsauces numurs: SA.63939 

Dalībvalsts Latvija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informācija par piešķirto valsts atbalstu: 

Atbalsta saņēmēja nosaukums: SIA “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas Heli 

Energy” 

Atbalsta saņēmēja identifikators: Reģ. Nr. 40203346751 

Uzņēmuma veids (MUV/liels) piešķiršanas 

laikā: 

Maza kapitālsabiedrība 

Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions 

NUTS II līmenī: 

Latvija LV00 

Darbības nozare NACE grupas līmenī: 74.9074.90 Citur neklasificēti profesionālie, 

zinātniskie un tehniskie 

pakalpojumi  

Atbalsta summa: 10 - 30 milj. 

Atbalsta instruments: Nodokļu atvieglojums 

Piešķiršanas datums: 12.04.2022 

Atbalsta mērķis: Reģionālais atbalsts-ieguldījumu atbalsts 

Piešķīrēja iestāde: Rēzeknes speciāli ekonomiskās zonas pārvalde 

Atbalsta pasākuma atsauces numurs: SA.63939 

Dalībvalsts Latvija 

 

 

 

 


