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Rēzeknes īss raksturojums 
• Rēzekne ir kā varavīksnes loks, kas savieno 

austrumus un rietumus, pilsēta ar 

daudzveidīgām iespējām un lielu attīstības 

potenciālu.  Tā ir lielākā Eiropas Savienības 

austrumu robežpilsēta, ar kuru sākas Latvija 

(dzejniece A.Rancāne) 

• Rēzekne (vāc. Rositten, poliski Rzežyca, kr. 

Режица, latgaliski - Rāzne, Rēzne) pilsētas 

tiesības ir ieguvusi 1773. gadā un atbilstoši 

Latvijas administratīvo teritoriju iedalījumam ir 

republikas pilsēta 

• Mūsdienās Rēzekne ir nacionālās nozīmes 

attīstības centrs, tā ir septītā lielākā pilsēta 

Latvijā pēc iedzīvotāju skaita 

• Iedzīvotāju skaits kopš 20.gs. sākuma 

palielinājās gandrīz 3 reizes un atbilstoši 

2011.g.ada tautas skaitīšanas rezultātiem ir 

32328 (lielākais bija 1991.gadā- 43030)  
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Rēzekne - nacionālās nozīmes 

ekonomiskās attīstības centrs 
• Rēzeknē darbojas 1729 tirgus sektora 

ekonomiski aktīvās statistikas vienības 

2010.g. un to skaits uz 1000 iedz. ir pieaudzis 

no 36 vienībām 2005.gadā līdz 50 vienībām 

2010.gadā , kas ir trešais augstākais rādītājs 

starp republikas pilsētām Latvijā 

• 31% jeb 581 no visām tirgus sektora 

vienībām darbojas mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības jomā , 5 % jeb 78 ir 

apstrādes uzņēmumi 

• Lai veicinātu tirdzniecību, attīstītu rūpniecību 

un satiksmi Rēzeknē un Latgales reģionā, 

1997. gadā tika izveidota Rēzeknes speciālās 

ekonomiskā zona (RSEZ), kas  ir viena no 

četrām SEZ un brīvostām Latvijā un vienīgā 

Latgales reģionā, kas piedāvā uzņēmumiem 

īpaši labvēlīgu nodokļu vidi 

2012.gada 20.septembrī 4 



RSEZ priekšrocības un spēcīgās 

puses 

• Nodokļu atvieglojumi 

• Elastīgs darbaspēks 

• Spēcīgas tradīcijas sadarbībā ar 

Krieviju un NVS, kā arī Eiropas 

valstīm 

• Starptautiskas nozīmes 

transporta mezgls 

• Pašvaldības un RSEZ pārvaldes 

konsultatīvs atbalsts un palīdzība 

• Dzīvei pievilcīga vide 
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Rēzeknes speciālā ekonomiskā 

zona  

• Dibināta: 1997.g. 
 

• Darbības periods: līdz 2017.g. 

(MK 2012.gada 4.septembrī ir 

atbalstījis vairāku likumu 

grozījumus, lai pagarinātu 

termiņu līdz 2035.gadam)  
 

• Mērķis: veicināt 

uzņēmējdarbības attīstību 

Rēzeknē un Latgales reģionā 
 

• Ar likumu apstiprinātā kopējā 

RSEZ platība: 1 155 ha 
 

• Likums: "Par nodokļu 

piemērošanu brīvostās un 

speciālajās ekonomiskajās 

zonās" 
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Nosacījumi RSEZ statusa 

iegūšanai. 

• Komercsabiedrības juridiskai adresei 

jāatrodas RSEZ teritorijā 

• Komercdarbība jāveic RSEZ teritorijā 

• Uzņēmumam ir jāatrodas RSEZ teritorijā, ko 

apliecina nomas līgums vai zemesgrāmatas 

akta kopija 
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Nodokļu atvieglojumi 

• Uzņēmuma ienākuma nodoklis  

(Latvijā – 15%, RSEZ – 3%) 

• Nekustamā īpašuma nodoklis: 80 – 

100 % atlaide (Latvijā – 1,5%, RSEZ – 

0,3 – %) 

• Papildus nerezidentiem tiek 

piemērota 80 % atlaide nodoklim uz 

dividendēm  

• Nodokļu atvieglojumi pieejami no 

50% līdz 70% no sākotnējiem 

ieguldījumiem atkarībā no 

uzņēmuma lieluma 

• Tiek piemērota 0% likme pievienotās 

vērtības nodoklim  preču piegādei 

RSEZ teritorijā ietilpstošajā brīvajā 

ekonomiskajā zonā to tālākai 
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Rēzekne - starptautiskas 

nozīmes transporta mezgls  
 

• Rietumu – Austrumu tranzīta koridors – vārti gan uz 

Rietumiem, gan uz austrumiem (attālumi līdz pilsētām: 

Maskava – 685km, Minska – 377 km, Varšava – 800 km, 

Rīga 242 km, Ventspils – 434 km, Sankt-Pēterburga – 

560 km) 
 

• Dzelzceļu un automaģistrāļu krustpunkts 

 

• Mūsdienīgs kravu pārkraušanas parks dzelzceļa stacijā 

Rēzekne – II 
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Fakti par RSEZ komercsabiedrībām 
Galvenie sektori: metālapstrāde, mašīnbūve, 

kokapstrāde, pārtikas rūpniecība, ķīmiskā 

rūpniecība  

Komercsabiedrību skaits: RSEZ 

komercsabiedrību skaits kopš 2006.gada ir 

palielinājies vairāk nekā divas reizes un 

2012.gada vidū sasniedza 13 

RSEZ komercsabiedrības:  

Verems” RSEZ SIA, „Rēzeknes Dzirnavnieks”  

RSEZ AS, RSEZ „Magistr- Fiskevegn  

Group.MFG” SIA, SIA RSEZ „DFD”, RSEZ  

"Rigamet“ SIA, "REBIR" RSEZ AS, "NewFuels"  

RSEZ SIA, "EsJu" RSEZ SIA, "MB Properties"  

RSEZ SIA, SIA "LEAX Rēzekne" RSEZ, SIA  

RSEZ "GERMAS HAUS“ 
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RSEZ komercsabiedrību 

apgrozījums 
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RSEZ komercsabiedrību skaits 
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RSEZ – instruments reģionālajai 

attīstībai 
• Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā 

privātajā sektorā strādājošo skaits 

pamatdarbavietā 2010.gadā ir 8,61 tūkst., 

RSEZ komercsabiedrībās - 641 strādājošie 

jeb 7,4 % no Rēzeknes pilsētas un novada 

rādītāja 

• 76 % no ārvalstu tiešajām investīcijām 

Rēzeknē ir veiktas tieši RSEZ 

uzņēmumos – „New Fuels” RSEZ SIA un 

„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS (2012.g., 

Lursoft dati) 

• RSEZ komercsabiedrības kopš RSEZ izveides 

ir ieguldījušas vairāk nekā 60 milj. latu 

infrastruktūras un moderno tehnoloģiju 

attīstībā , bet 2010. – 2011.gadā ir veikti 32,8 

% no kopējām RSEZ komercsabiedrību 

investīcijām kopš 1998.gada  
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Paldies par uzmanību! 

Pašvaldību kopīgā iestāde  

“RĒZEKNES SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS pārvalde” 

Atbrīvošanas aleja 98,  

Rēzekne, LV- 4600 

Tel./ fax: +371 46 25941 

E-mail: info@rsez.lv 

www.rsez.lv 
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Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības 

attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas 
pārrobežu reģionā”, Region Invest, LLII – 119 ietvaros.


