PAREIZĀ VIETĀ, PAREIZIE CILVĒKI
JŪSU BIZNESAM

LATVIJA

ATTĀLUMS LĪDZ
NOZĪMĪGĀKAJĀM PILSĒTĀM

ATTĀLUMS LĪDZ
OSTĀM

ATTĀLUMS LĪDZ
STARPTAUTISKAJĀM LIDOSTĀM

Rīga – 242 km
Vilņa – 264 km
Tallina – 432 km
Varšava – 723 km
Maskava – 685 km
Sanktpēterburga – 457 km

Rīgas Brīvosta – 242 km
Ventspils Brīvosta – 422 km
Liepājas Osta – 448 km
Klaipēdas Osta – 495 km

Rīga – 251 km
Viļņa – 281 km
Kauņa – 298 km

STRATĒĢISKAIS

NOVIETOJUMS

IZVIETOJUMA PRIEKŠROCĪBAS

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Tieša pieeja starptautiskajiem tirgiem ar
vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju
ES un 270 miljoniem patērētāju Krievijā
un Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS)
valstīs

Austrumu-Rietumu tranzīta koridors – vārti uz
Austrumiem un Rietumiem:
- TEN tīkla autoceļu un dzelzceļu krustpunkts
un moderns kravu pārkraušanas punkts
dzelzceļa stacijā “Rēzekne-2”
- Krievijas un NVS valstu dzelzceļa sistēmā
integrēts dzelzceļš

RĒZEKNES

PILSĒTAS UN
NOVADA PROFILS
LATGALES REĢIONA
EKONOMIKAS, VĒSTURES,
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS
CENTRS

GALVENĀS NOZARES

IEDZĪVOTĀJU SKAITS

Kokapstrāde
Metālastrāde
Pārtikas produktu ražošana
Noliktavu pārvaldība

Rēzeknē: 28 156 (2018)
Rēzeknes novadā: 25 274 (2018)
Tuvākajā apkārtnē: gandrīz 85 000
Latgales reģionā: 270 000 ( 2017)

457 km

RĒZEKNES SPECIĀLĀ
EKONOMISKĀ ZONA
685 km

242 km

723 km

PAR RĒZEKNES SEZ

1155 HA INVESTĪCIJU TERITORIJAS

Rēzekne SEZ izveidota 1997. gada 23.
aprīlī
Nodokļu atvieglojumi būs
piemērojami līdz 2035. gadam
Juridiskā forma: Rēzeknes pilsētas un
Rēzeknes novada pašvaldību kopīgā
iestāde

Rēzeknes SEZ ir lielāka multisektorālā rūpnieciskā zona
Austrumlatvijā, kur komercdarbība var tikt veikta,
izmantojot valsts atbalsta piešķirtos atvieglojumus, t. sk.:
- Ražošanas/ noliktavu ēkās
- Neapbūvētās investīciju objektu teritorijās
- Brīvajās zemes platībās

SEŠI IEMESLI, LAI IZVĒLĒTIES RĒZEKNES SEZ

ATRAŠANĀS VIETA
Novietojums starptautisko transporta
koridoru krustpunktā ar tiešu pieeju
starptautiskajiem tirgiem

NODOKĻU ATLAIDES
Rēzeknes SEZ pieejamās nodokļu
atlaides un citi valsts atbalsta
instrumenti

IZMAKSAS UN RESURSI
Konkurētspējīgas darbības
izmaksas un resursu
pieejamība
ZEMES IEGŪŠANA
ĪPAŠUMĀ
Iespēja iegūt īpašumā zemi
Rēzeknes SEZ

CILVĒKRESURSI
Prasmīgs un labi izglītots
darbaspēks
RĒZEKNES SEZ PĀRVALDES
PAKALPOJUMI
Personalizēti un pielāgoti Rēzeknes
SEZ pārvaldes pakalpojumi zonas
komercsabiedrībām

ATVIEGLOJUMI INVESTORIEM
100%
Līdz pat 100% nekustamā
īpašuma nodokļa atlaide

80%

55%

80% uzņēmuma
nodokļa atlaide

Līdz pat 55% no investīciju
izmaksām nodokļu atlaidēs

NODOKĻU LIKMES RĒZEKNES SEZ

Uzņēmuma ienākuma nodoklis dividendēm 4%
Nekustamā īpašuma nodoklis 0,3- 0%
NODOKĻU LIKMES LATVIJĀ
Uzņēmuma ienākuma nodoklis dividendēm 20%
Nekustamā īpašuma nodoklis 1,5%

Kopš 2018. gada uzņēmuma ienākuma nodoklis
reinvestētajai peļņai Latvijā ir 0%

80% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi grantē
likums, papildus 20% atlaidi var piešķirt vietējā
pašvaldība

RESURSI UN IZMAKSAS

KONKURĒTSPĒJĪGAS DARBASPĒKA
IZMAKSAS UN PRODUKTIVITĀTE
Latvijā ir 4. zemākās darbaspēka izmaksas
ES, turklāt darbaspēka izmaksas Rēzeknē ir
vienas no konkurētspējīgākajām Latvijā

DARBA KVALITĀTE
95% iedzīvotāju pārvalda vismaz vienu svešvalodu
54% iedzīvotāju pārvalda vismaz divas
svešvalodas
Latvijā 67% skolēnu turpina studijas augstskolās;
šis rādītājs ir viens no augstākajiem pasaulē

CILVĒKRESURSI

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

•

RĒZEKNES TEHNIKUMS

55 bakalaura, maģistra un doktora studiju
programmas
1700 studenti
36% pilna laika inženieru fakultātes studenti
Viena no modernākajām lāzertehnoloģiju un
mehatronikas laboratorijām Baltijā

•
•

Profesionālās izglītības kompetences centrs
18 izglītības programmas, tajā skaitā
kokizstrādājumu izgatavošana, autotransports,
būvdarbi, komerczinības, pārtikas produktu
tehnoloģija u.c.
900 audzēkņi

•

KĀPĒC
RĒZEKNES SEZ?

IEVĒROJAMA IZAUGSME
RĒZEKNES SEZ PĀRVALDES PAKALPOJUMI
RĒZEKNES SEZ
Rēzeknes SEZ pārvalde nodrošina atbalstu un personalizētus
KOMERCSABIEDRĪBĀM
pakalpojumus vairāk nekā 100 uzņēmumiem gadā, t. sk.:
- 20,5% ikgadējais apgrozījuma
- konsultācijas par valsts atbalsta un reģionālajiem
pieaugums
biznesa atbalsta mehānismiem
- 25,4% ikgadējais peļņas pieaugums
- nekustamā īpašuma atlasi un apmeklējumus
- 16% uzņēmumu ar starptautisku
- saikni ar reģionālajiem pakalpojumu sniedzējiem
kapitālu plāno paplašināt savu darbību
- informāciju par uzņēmējdarbības vidi un atbalstu
tuvāko divu gadu laikā
Rēzeknes SEZ

APBALVOJUMI

RĒZEKNE SEZ
UN VEIKSMES PIEMĒRI

FAKTI PAR RĒZEKNE SEZ
UZŅĒMUMIEM
Uzņēmumu skaits: 19 (2018)
Kopumā Rēzeknes SEZ uzņēmumos
2018. gadā strādāja 947 darbinieki.
Kopējais apgrozījums 2018. gadā
105 miljoni EUR

“VEREMS”
Saplākšņa ražotne “VEREMS” ražo unikālu lielformāta
bērza saplāksni
“LEAX Rēzekne”
“LEAX Rēzekne” ražo rezerves daļas autobūves,
kalnrūpniecības un mašīnbūves nozarēm
“NewFuels”
Uzņēmums “NewFuels” ir lielākais industriālo kokskaidu
granulu ražotājs Baltijas valstīs

SPĒCĪGĀ

RĒZEKNES PILSĒTA UN
NOVADS – LATGALIEŠU
KULTŪRAS SIRDS

LATGALISKĀ IDENTITĀTE

Pirmā akustiskā koncertzāle Latvijā – Latgales Vēstniecība “GORS” –,
kuru daudzi pasaulslaveni mūziķi joprojām uzskata arī par labāko
Radošo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem “Zeimuļs” var
lepoties ar unikālu arhitektūru, kā arī vienu no lielākajiem zaļajiem
Ilggadējas amatniecības,
jumtiem Baltijas valstīs
podniecības, kokgriešanas
tradīcijas, stipra ticība un
Lūznavas muiža – Latgales reģiona jūgendstila pērle, kas piedāvā
mīlestība pret darbu – tās ir
pastāvīgās un īslaicīgās izstādes, koncertus jebkurai muzikālajai gaumei,
tradicionālās šī reģiona vērtības kā arī vietu radošām darbnīcām un ekskursijas apmeklētājiem

ZILO EZERU ZEME

DABAS BAGĀTĪBAS

APSKATES OBJEKTI

Vairāk nekā 40% no teritorijas ir
plašu brīvi plūstošu upju tīklu,
tūkstošiem ezeru un bagātīgu
mežu klājumu
Lielākais Latvijas ezers – Lubāns
(82,1 km2), otrs lielākais – Rāznas
ezers (57,6 km2)

Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka” Lubāna mitrājā ir
jauna un aprīkota vieta sporta un kultūras aktivitātēm,
piemēram, tenisam, volejbolam, ūdens slēpošanai,
kaitsērfingam, makšķerēšanai, peldēšanai, putnu vērošanai u.c.
Rāznas ezers un Lielais Liepukalns (289 m virs jūras līmeņa)
ir nacionāla mēroga tūristu apskates objekti ar stabilu pozīciju
Latvijas tūrisma kartē

PALDIES PAR UZMNANĪBU!

Pašvaldību kopīgā iestāde
“Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvalde”
Atbrīvošanas aleja 93,
Rēzekne, LV-4601
Tel./fakss: +371 646 259 41
E-pasts: info@rsez.lv
www.rsez.lv

