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Pareizā vieta, pareizie cilvēki Jūsu 

investīcijām! 



• Rēzekne ir Latvijas septītā lielāka 

pilsēta (Iedzīvotāju skaits 2017. gadā – 

30161), Rēzeknes novads ir pēc 

platības lielākais Latvijas novads 

(Iedzīvotāju skaits 2017. gadā – 

28194)  

• Galvenie rūpniecības sektori: 

kokapstrāde, metālapstrāde, pārtikas 

rūpniecība, būvniecība.  

• Vidējā mēnešalga (brutto) 2016. gadā 

Rēzeknē bija 672 EUR, Rīgā - 1048 

EUR,  Liepājā - 855 EUR, Ventspilī - 

917 EUR  
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Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes 

novada raksturojums 



Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona  

• Kopēja Rēzekne SEZ 

platība:1155 ha 

• Dibināta 1997. gadā  

• Rēzeknes pilsētas domes un 

Rēzeknes novada pašvaldības 

kopīgā iestāde 

• Darbības periods: līdz 2035. 

gadam 
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Rēzeknes SEZ statusa piešķiršana 

Nosacījumi Rēzeknes 

SEZ statusa iegūšanai: 

• Komercdarbība tiek veikta 

Rēzeknes SEZ teritorijā  

• Komercsabiedrībai pieder vai 

tā nomā nekustamo īpašumu 

Rēzeknes SEZ teritorijā  

 

Rēzeknes SEZ Pārvaldes 

sniegtie pakalpojumi: 

• Konsultācijas saistība ar 

uzņēmējdarbības uzsākšanu 

Latvijā un Rēzeknes SEZ 

statusa iegūšanu  

• Konsultācijas par iespēju 

iegūt pašvaldības, valsts un 

ES atbalstu investīciju 

projektu realizācijai 
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Rēzeknes SEZ priekšrocības 

• Tieša pieeja starptautiskajiem 
tirgiem ar vairāk nekā 500 miljoniem 
patērētājiem ES 

• Nodokļu atvieglojumi 

• Kvalificēts darbaspēks  

• Starptautiskas nozīmes transporta 
un loģistikas centrs 

• Valsts un pašvaldību atbalsts  
investīciju projektu ieviešanai 

• Stabilas sadarbības tradīcijas ar 
Eiropas valstīm, Krieviju un NVS 
valstīm.  
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Nodokļu atvieglojumi 

• Iespēja atgūt līdz pat 55% no 

veiktajiem ieguldījumiem nodokļu 

atlaižu veidā 

• 80% atlaide nekustamā īpašuma 

nodoklim (Latvijā -  1,5% no 

kadastrālās vērtības, RSEZ – 0,3%) 

• 80% atlaide uzņēmuma ienākuma 

nodoklim (Latvijā – 20%, RSEZ – 4%) 

• Iespēja izveidot brīvo muitas zonu 

SEZ teritorijā, kurā netiek piemērots 

PVN un muitas nodoklis importētām 

precēm, kas tālāk tiek eksportētas uz 

ārzemēm. 
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Piemērs nodokļu atlaižu 

piemērošanai RSEZ 
Ieguldījumi   =   10 miljoni EUR  

Sadalītā peļņa   =   1 miljons EUR 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība    =    0.5 miljoni EUR 

 

 

 
                                                                                     

    

 

 

 

Ietaupījumi gadā: 207, 500 – 41, 500 = 166 000 EUR 

Atbalsta intensitāte – 35 %- 55% atkarībā no uzņēmuma lieluma 
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Nodokļu režīms Latvijā  Nodokļu režīms RSEZ: 

Uzņēmuma 

ienākuma 

nodoklis 

20 % 200, 000 EUR  Uzņēmuma 

ienākuma 

nodoklis 

4 % 40, 000 EUR 

 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

1.5 %  7, 500 EUR 

 

Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

0.3 %  

 

1, 500 EUR 

 

Kopā 207, 500 EUR  Kopā 41, 500 EUR 

 



Preču imports caur Rēzeknes SEZ 

• Iespēja realizēt preci ES tirgū, samaksājot tikai 

muitas nodokli (PVN tiks piemērots tikai preces 

gala saņēmējs jebkurā no ES valstīm) 

• Nav nepieciešamas piemērot muitas procedūras 

preču transportēšanai no importa punkta 

(Latvijas) galīgajam preces saņēmējam.  

ES 
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ĶĪNA 

RSEZ 



RSEZ 

LATVIJA 

Piemērā redzams kā importētājs spēj ietaupīt 5-7% no 

kopējām  preces izmaksām, veicot komercdarbību 

Rēzeknes SEZ teritorijā. 

ES 

Muitas nodoklis 5% 

Muitas nodoklis5% 

Muitas nodoklis 15% 

3%-5% 

ES ārējā 
robeža 

~par 5% mazāka cena 

nekā «Cena X» 

“Cena X” 

Līdz pat 5% ietaupījums, ja produkta komplektācija notiek RSEZ 

Pievienotās vērtības nodoklis 
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Komplektēšana, 

marķēšana un citas 

vērtību pievienojošas 

aktivitātes 



Tranzīts caur RSEZ 

ĶĪNA 

RSEZ 

iesniegšana  

Pirkšanas un 

pārdošanas operācijas 

RSEZ brīvās zonas 

teritorijā bez PVN 

piemērošanas 
pabeigšana 
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KRIEVIJA 



Kvalificēts darbaspēks 
Izglītības iestādes Rēzeknē: 

Tehnoloģiju akadēmija un piecu 

Latvijas augstākās izglītības iestāžu 

filiāles, Valsts Robežsardzes koledža, 

Rēzeknes Tehnikums un citas  

 

Rēzeknes Tehnikums: realizē 18 

izglītības programmas (enerģētika un 

elektrotehnika, autotransports, 

kokizstrādājumu izgatavošana, 

būvdarbi, datorsistēmas, 

programmēšana, komerczinības, 

administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi, pārtikas produktu 

tehnoloģija, ēdināšanas pakalpojumi, 

viesnīcu pakalpojumi), apmācot  850 

studentus 
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Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija  

Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija realizē 58 studiju 

programmas (39 – bakalaura, 

16 – maģistra un 3 – doktora), 

kurās kopā tiek apmācīti vairāk 

nekā 1 800 studenti (klātienes 

un neklātienes studiju 

programmās). 

 

Aptuveni 33% Akadēmijas 

studentu mācās Inženieru 

fakultāte, kur pieprasītākās 

studiju programmas ir vides 

inženierija, mehatronika un 

informāciju tehnoloģijas.  
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Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas 

studentu izvietojums atbilstoši 

specializācijai 

Humanitārās 
zinātnes, 

māksla un 
pedagoģija 

30% 

Sociālās 
zinātnes, 

bizness un 
tiesības 

37% 

Inženerija, 
ražošana un 
būvniecība 

33% 



Darbaspēka resursi izmaksas 
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Augsta atbildības sajūta, strādīgums 

un augsta produktivitāte –  

galvenās darbaspēka iezīmes 

Rēzeknē 

Darbaspēka izmaksas ir vienas 

no konkurētspējīgākajām Latvijā 

Konkurētspējīgas 

ekspluatācijas izmaksas 

1048 
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Vidējais bruto atalgojums 2016. gadā  
(dati no CSB) 1012,19 

1095,04 

1698,33 
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(CSB, 2016) 



Stratēģiskais novietojums 

  
Izcila loģistika un transporta savienojumi gan ar Eiropu, gan ar 

Krieviju un NVS valstīm: 

• Moderns pieņemšanas parks dzelzceļa stacijā “Rezekne- 2” 

• Trans-Eiropas Tīkla (TEN) autoceļu un dzelzceļu krustpunkts 

 

Tuvākās nozīmīgās starptautiskas lidostas: Rīga un Viļņa  

Nozīmīgākās ostas:  Rīgas Brīvosta, Ventspils Brīvosta  (422 km), 

Liepājas Brīvosta (448 km), Klaipēdas Brīvosta (495 km) 
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Rīga  
242 km 

Sanktpēterburga 
457 km 

Maskava  
685 km 

Varšava 
860 km 



Fakti par Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrībām   

•Nozares: mašīnbūve, 

metālapstrāde, kokapstrāde, 

pārtikas rūpniecība utt. 

•Kopumā Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrībās 2016. gadā tika 

nodarbināti 852 darbinieki 

•Komercsabiedrību skaits: 19  

•Kopējais apgrozījums: 85 milj. EUR  

•Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 

veiktās investīcijas 2015. gadā 

veidoja 75,5% no kopējām ārvalstu 

tiešajām investīcijām 

16 



Global Free Zones of the Year 

2017 aptauja 

2017. gadā britu laikraksta 

“Financial Times” izdevuma “fDi 

Magazine” aptaujā par 

perspektīvākajām ekonomiskajām 

zonām pasaulē Rēzeknes 

speciālās ekonomiskās zonas 

guvusi atzinību divās 

kategorijās: 

  

Infrastruktūras attīstība  

Paplašināšanās 
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Paldies par uzmanību! 

Pašvaldību kopīgā iestāde 

“Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

Atbrīvošanas aleja 93,  

Rēzekne, LV-4601 

Telefons/fakss: +371 646 259 41 

E-pasts: info@rsez.lv  

www.rsez.lv  
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