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RĒZEKNES SEZ ATTĪSTĪBAS PLĀNA 2014. – 2020. GADAM 

KOPSAVILKUMS 

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (SEZ) ir izveidota 1997. gada 23. aprīlī, 

pamatojoties uz Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu, ar darbības termiņu 20 gadi 

jeb līdz 2017. gada 1. martam. 2013. gada 14. martā Saeima ir pieņēmusi grozījumus Rēzeknes 

Speciālās ekonomiskās zonas likumā un 2013. gada 4. aprīlī Grozījumus likumā "Par nodokļu 

piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", nosakot, ka nodokļu atvieglojumi 

Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim. 

Rēzeknes SEZ tika izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un 

satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus 

ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. Rēzeknes SEZ darbība ir 

vērsta uz Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstības veicināšanu.  

Atbilstoši Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likuma 11.1 panta (1) punktam 

Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijās ietilpst Rēzeknes Speciālās 

ekonomiskās zonas attīstības plāna izstrāde saskaņā ar Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas 

likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm.  

Spēkā esošā Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2007. –2013. gadam 

darbības termiņš bija līdz 2013. gada beigām.  

Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2014. – 2020. gadam izstrādāts, 

Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei sadarbojoties ar konsultāciju uzņēmumu SIA 

„Projekts 3i”, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada speciālistiem un uzņēmējiem. 

Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2014. – 2020. gadam sastāv no 

esošās situācijas analīzes, attīstības stratēģijas, telpiskās attīstības perspektīvas, kā arī 

ieviešanas un uzraudzības kārtības. 

Esošās situācijas analīzē, ir apskatīts Rēzeknes SEZ stratēģiskais konteksts, sniegts 

ekonomiskās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā, veikta Rēzeknes 

speciālās ekonomiskās zonas izpēte, kā arī identificētas Rēzeknes SEZ iekšējās stiprās un vājās 

puses, kā arī attīstības iespējas un ārējie draudi.  

Attīstības stratēģijā ir definēta Rēzeknes SEZ attīstības vīzija un misija, stratēģiskie 

mērķii un prioritātes, rīcības plāns un investīciju projektu saraksts. 

Telpiskajā perspektīvā ir piedāvāts Rēzeknes SEZ teritorijas attīstības redzējums. 

Ieviešanas un uzraudzības kārtībā, noteikta dokumenta ieviešanas pārraudzības 

mehānisms un atbildīgie. 
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RĒZEKNES SEZ ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN MISIJA 

Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2014. – 2020. gadam nosaka, kā 

Rēzeknes SEZ izmantos savus resursus, stiprās puses un attīstības iespējas, lai sasniegtu 

ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, kas izvirzīti, pamatojoties uz Rēzeknes SEZ vīziju un misiju. 

Vīzija iezīmē, kāda Rēzeknes SEZ vēlas kļūt ilgtermiņa perspektīvā, savukārt misija iezīmē 

Rēzeknes SEZ lomu gan reģiona, gan nacionālā mērogā. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VĪZIJA 

 RSEZ 2020. gadā ir labi atpazīstama un konkurētspējīga speciālā 

ekonomiskā zona ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā. 

Ciešā sadarbībā gan ar tuvākajām kaimiņu valstīm, gan citām valstīm 

Eiropā un pasaulē, tā kļuvusi par nozīmīgu uzņēmējdarbības un 

loģistikas centru. 

 RSEZ ir ieguvusi plašu atpazīstamību, te koncentrēti daudzi Latvijas 

un ārvalstu uzņēmumi, kuru produkcija ir labi atpazīstama un 

konkurētspējīga pasaules tirgū. 

 RSEZ dod ievērojamu pienesumu reģiona ekonomikā un veicina 

sociālo attīstību un dzīves līmeņa paaugstināšanos, gan tieši, gan 

netieši nodrošinot darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu. 

Zinātnes sasniegumu izmantošana un jaunu, modernu tehnoloģiju 

ieviešana rada nodarbinātības iespējas jauniešiem. 

 RSEZ 2020. gadā piedāvā uzņēmējiem pievilcīgu, sakārtotu teritoriju 

ar labi attīstītu infrastruktūru, un daudzveidīgām uzņēmējdarbības 

iespējām. Mērķtiecīga un pārdomāti īstenota mārketinga stratēģija ir 

veicinājusi augstu pieprasījumu pēc brīvajām teritorijām. 

 RSEZ pārvalde ir kompetentākais investoru padomdevējs reģionā, 

sniedzot atbalstu un konsultācijas gan jauniem, gan esošiem 

uzņēmumiem uzņēmējdarbības uzsākšanā, dokumentu sagatavošanā, 

informāciju par nodokļu atlaidēm, fondiem, brīvajām teritorijām, 

īpašumiem, darbaspēku u.c. jautājumiem. 
 

MISIJA 

Mēs esam radoša, inovatīva un profesionāla komanda. 

Mūs vieno kopīgas vērtības - uz klientu vajadzībām balstīta un uz rezultātu 

vērsta darbība ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, lai sniegtu 

uzņēmumiem labākās iespējas /priekšrocības globālajā tirgū un stiprinātu 

nacionālo ekonomiku. 
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STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN PRIORITĀTES 

Rēzeknes SEZ stratēģiskie mērķi un prioritātes ir definētas rīcības saskaņā ar vīzijas un 

misijas formulējumiem. Veiksmīgas stratēģijas pamatā ir SVID analīzes rezultātu pielietojums 

sekojošā veidā: 

 izmantojot stiprās puses un sniegtās iespējas; 

 veicot rīcības, lai stiprinātu vājās puses un mazinātu draudus. 

Rēzeknes SEZ ilgtermiņa stratēģiskie mērķi ir koncentrēts uzstādījumu kopums 

vēlamajām situācijas pārmaiņām līdz 2035. gadam, kas ir vērsts uz Rēzeknes SEZ teritorijas 

attīstības vīzijas sasniegšanu un kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk 

veicamo darbību identificēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa prioritātes, vidējtermiņa prioritātes un rīcības virzieni 

Ilgtermiņa 

prioritātes 

Vidējtermiņa prioritātes Rīcības virzieni 

Attīstīta 

infrastruktūra 

industriālajās 

teritorijās 

 

Sakārtota un attīstīta 

inženiertehniskā infrastruktūra, 

pieslēgumi un piebraucamie ceļi 

RSEZ attīstībai prioritārajās 

teritorijās 

1) Nodrošināt kvalitatīvu inženiertehnisko 

infrastruktūru un ceļus industriālajās 

teritorijās 

2) Veicināt RSEZ teritorijas attīstību un 

degradēto industriālo teritoriju 

revitalizāciju 

Efektīva pārvaldība Kvalitatīvi un efektīvi pašvaldību 

un RSEZ pārvaldes sniegtie 

pakalpojumi uzņēmējiem un 

klientiem 

3) Paaugstināt RSEZ pārvaldes kapacitāti 

un darbības efektivitāti 

4) Nodrošināt efektīvu RSEZ pārvaldes 

sadarbību ar pašvaldībām RSEZ 

teritorijas attīstībai 

5) Veicināt sadarbību starp valsts, 

pašvaldību, uzņēmējdarbības atbalsta 

institūcijām un uzņēmējiem 

6) Efektīva RSEZ komercdarbības fonda 

administrēšana RSEZ attīstībai 

Atpazīstams RSEZ 

tēls nacionālajā un 

starptautiskajā 

mērogā 

RSEZ kā pievilcīgas 

uzņēmējdarbības vietas 

atpazīstamība 

7) Nodrošināt RSEZ publicitāti Latvijā un 

starptautiskajā mērogā 

8) Veicināt RSEZ mārketinga pasākumu 

efektivitāti 

9) Veicināt RSEZ pārvaldes un RSEZ 

komercsabiedrību sadarbību ar ārvalstu 

partneriem 

 

 

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi: 

1. Veicināt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras 

attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai un investīciju piesaistei. 

2. Sekmēt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas atpazīstamību nacionālā un 

starptautiskā mērogā.  

3. Nodrošināt efektīvu uz klientu un mērķi orientētu Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldību. 
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Rēzeknes SEZ 2020. gadā sasniedzamie rezultāti 

Rādītājs Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 

2020. gadā 

sasniedzamais 

rezultāts 

Avots 

v 
RSEZ komercsabiedrību skaits 2013 14 20 RSEZ pārvaldes 

dati 

Nodarbināto skaits RSEZ 

komercsabiedrībās 

2013 755 1200 RSEZ pārvaldes 

dati 

RSEZ komercsabiedrību 

apgrozījums (milj. latu) 

2013 ~37 50 RSEZ pārvaldes 

dati 

Vidēja termiņa prioritāte nr. 2 
Apstrādāto klientu informācijas 

pieprasījumu skaits gadā 

2013 140 170 RSEZ pārvaldes 

dati 

Izsniegto atļauju skaits gadā 

komercdarbības veikšanai RSEZ 

teritorijā 

2013 2 4 RSEZ pārvaldes 

dati 

Izstrādāto piedāvājumu skaits gadā 

potenciālajiem investoriem  

2013 34 50 RSEZ pārvaldes 

dati 

Izstrādāto/ ieviesto projektu un 

pasākumu skaits gadā RSEZ 

pārvaldē un sadarbībā ar citām 

valsts un pašvaldību institūcijām 

un nevalstiskajām organizācijām 

2013 4 8 RSEZ pārvaldes 

dati 

Vidēja termiņa prioritāte nr. 3 
Publikāciju/ ziņu skaits 

nacionālajos masu medijos gadā 

2013 50 75 RSEZ pārvaldes 

dati 

RSEZ pārvaldes un RSEZ 

komercsabiedrību dalība 

starptautiskās izstādēs, 

tirdzniecības misijās, pieredzes 

apmaiņas braucienos 

2013 3 5 RSEZ pārvaldes 

dati 

 

RĒZEKNES SEZ TERITORIJAS TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

Sakārtota teritorija un augstas kvalitātes inženiertehniskais nodrošinājums ir viens no 

vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem RSEZ sekmīgai darbībai un attīstībai. Lai sekmīgi 

konkurētu ar citem SEZ un piesaistītu investorus, nepieciešams piedāvāt uzņēmējdarbībai 

pievilcīgas teritorijas ar ērtām piekļūšanas iespējām un atbilstošu inženiertehnisko 

nodrošinājumu. Lai līdzekļu ieguldījums būtu racionāls, RSEZ teritorijas jāattīsta plānveidīgi 

un pakāpeniski, kā prioritārās nosakot teritorijas ar augstāko potenciālu, par kurām ir lielākā 

investoru interese un kuru sakārtošanai ieguldītie līdzekļi dos vislielāko efektu, tai skaitā 

veicinās apkārtējo teritoriju attīstību. 

 

Rēzeknes SEZ teritorijas attīstībai ir izvēlēti četri galvenie darbības virzieni.  

1) esošo industriālo teritoriju sakārtošana un revitalizācija; 

2) loģistikas centru un industriālo/ tehnoloģisko parku attīstība; 

3) Ceļu un inženierkomunikāciju sakārtošanai līdz ražošanas objektiem; 

4) īpašumu struktūras izmaiņas. 
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Rēzeknes SEZ teritorijas attīstības perspektīva 

 


