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IEVADS 
 

Būtiskākie fakti par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde” darbības rezultātiem 2014. gadā: 

• ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – RSEZ) komercsabiedrības 

statusu 2014. gadā darbojās 17 komercsabiedrības, kas ir augstākais rādītājs kopš RSEZ 

izveides; 

• RSEZ komercsabiedrības statuss un atļaujas komercdarbības veikšanai RSEZ 

teritorijā 2014. gadā piešķirtas 2 jauniem uzņēmumiem – SIA „KT centrs” RSEZ un 

„Atmosclear CHP” RSEZ SIA; 

• saņemti informācijas pieprasījumi par RSEZ un sagatavota informācija uz 136 

potenciālo investoru, uzņēmēju, uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju un citu 

interesentu pieprasījumiem; 

• sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvjiem 

sagatavota informācija par RSEZ 7 potenciālo investoru pieprasījumiem un organizētas 

4 vizītes;  

• organizētas sadarbības partneru vizītes, notikuši pieredzes apmaiņas braucieni, 

kā arī nodrošināta RSEZ līdzdalība izstādēs, tirdzniecības misijās, oficiālajās valsts 

augstāko amatpersonu delegācijās, nacionālā / reģionālā līmeņa institūciju organizētajos 

pasākumos un darba grupās komercdarbības veicināšanai;  

• 17 RSEZ komercsabiedrībās kopumā ir nodarbināti 772 strādājošie un tas ir 

augstākais rādītājs kopš 2009. gada; 

• RSEZ komercsabiedrību atbalsta fonda līdzfinansējums 2014. gadā piešķirts trīs 

RSEZ komersantu projektiem – „Koklaukuma modernizācija un kapacitātes 

palielināšana” („VEREMS” RSEZ SIA), „Alus kvalitātes uzlabošana un ražošanas iekārtu 

modernizācija” (RSEZ SIA „DFD”) un „Komplektējoša reduktora līnijas un gāzes patēriņa 

regulatoru izveidošana” (RSEZ „REDIUS” SIA); 

• organizēts RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss un svinīgā pasākumā 

godinātas sekmīgākās RSEZ komercsabiedrības pēc 2013. gada darbības rādītājiem; 

• 2014. gadā iesākta un 2015. gada 1. ceturksnī pabeigta pašvaldību kopīgās 

iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” iekšējo normatīvo 

dokumentu izstrāde un pilnīgi jaunas sistēmas ieviešana, kas nosaka atbalsta 

piešķiršanas un uzraudzības kārtību; 

• apstiprināts Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2014.– 2020. 

gadam.  
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RSEZ MISIJA un VĪZIJA: 

 

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības vīzija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

VĪZIJA 
 RSEZ 2020. gada  ir labi atpazī stama un konkure tspe jī ga specia la  

ekonomiska  zona ne tikai Latvijas, bet arī  starptautiskaja  
me roga . Cies a  sadarbī ba  gan ar tuva kaja m kaimin u valstī m, gan 

cita m valstī m Eiropa  un pasaule , ta  kl uvusi par nozī mī gu 
uzn e me jdarbī bas un log istikas centru. 

 
 RSEZ ir ieguvusi plas u atpazī stamī bu, te koncentre ti daudzi 

Latvijas un a rvalstu uzn e mumi, kuru produkcija ir labi 
atpazī stama un konkure tspe jī ga pasaules tirgu . 

 
 RSEZ dod ieve rojamu pienesumu reg iona ekonomika  un veicina 

socia lo attī stī bu un dzī ves lī men a paaugstina s anos, gan ties i, gan 
neties i nodros inot darba vietas ar konkure tspe jī gu atalgojumu. 

Zina tnes sasniegumu izmantos ana un jaunu, modernu 
tehnolog iju ievies ana rada nodarbina tī bas iespe jas jaunies iem. 

 
 RSEZ 2020. gada  pieda va  uzn e me jiem pievilcī gu, saka rtotu 

teritoriju ar labi attī stī tu infrastruktu ru un daudzveidī ga m 
uzn e me jdarbī bas iespe ja m. Me rk tiecī ga un pa rdoma ti ī stenota 
ma rketinga strate g ija ir veicina jusi augstu pieprasī jumu pe c 

brī vaja m teritorija m. 
 

 RSEZ pa rvalde ir kompetenta kais investoru padomdeve js 
reg iona , sniedzot atbalstu un konsulta cijas gan jauniem, gan 

esos iem uzn e mumiem uzn e me jdarbī bas uzsa ks ana , dokumentu 
sagatavos ana , informa ciju par nodokl u atlaide m, fondiem, 

brī vaja m teritorija m, ī pas umiem, darbaspe ku u.c. jauta jumiem. 
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RSEZ  MĒRĶI un PRIORITĀTES 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa 

prioritātes 

Vidēja termiņa 

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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RSEZ TAPŠANAS VĒSTURE 

Atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumam, RSEZ ir izveidota 1997. 
gada 23. aprīlī 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 darbavietu radīšanai. RSEZ darbība ir vērsta uz 
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Latgales reģiona attīstības veicināšanu.  

Būtiskākās izmaiņas RSEZ pārvaldes darbībā kopš 1997. gada: 

1) 2004. gadā mainīts organizācijas juridiskais statuss (saskaņā ar Komerclikumu, 
organizācija tika pārreģistrēta no BO (bezpeļņas organizācija) uz AS (akciju 
sabiedrība)); 

2) 2004. gadā mainījies pamatkapitāla procentuālais sadalījums starp akcionāriem 
(Ekonomikas Ministrija nodeva savas akcijas pilsētas pašvaldībai, līdz ar to 55 % (akciju 
kontrolpakete) no 2004. gada piederēja Rēzeknes pilsētas domei); 

3) 2004. gadā mainījās ekonomiskā un ārpolitiskā situācija valstī (2004. gada maijā 
Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES)). Likumdošanas harmonizēšana saskaņā ar ES 
nostādnēm ietekmēja arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, līdz ar to tika 
ietekmēta arī komercsabiedrību darbība RSEZ statusā; 

4) 2006. gada 5. janvārī stājies spēkā Uzņēmumu reģistra lēmums par 
pamatkapitāla samazināšanu, tā rezultātā katram akcionāram piederošo akciju skaits 
samazinās proporcionāli līdz 3/10 no esošā akciju skaita. Katra akcionāra akciju kapitāla 
īpatsvars RSEZ kapitālā un katra akcionāra balsu skaits nemainījās; 

5) 2010. gadā mainīts organizācijas juridiskais statuss (atbilstoši grozījumiem 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, AS „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” 
tika likvidēta, izveidota pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās 
zonas pārvalde”, kurai nodotas visas AS tiesības un pienākumi); 

6) 2010. gadā grozīta RSEZ teritorija, izslēdzot uzņēmējdarbības attīstībai 
nepiemērotas teritorijas un papildus iekļaujot teritorijas, kuras saskaņā ar spēkā 
esošiem pašvaldību teritorijas plānojumiem ir paredzētas rūpnieciskajai apbūvei; 

7) 2013. gadā ir stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi RSEZ likumā un 
likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, 
nosakot, ka nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim. 

8) 2014. gadā stājušies spēkā RSEZ darbību reglamentējošo normatīvo aktu 
grozījumi (noteiktas papildus neatbalstāmās nozares, papildus prasības valsts atbalsta 
tiesiskai piešķiršanai, zemāka atbalsta intensitāte u.c.). 

Kopš 2010. gada RSEZ teritorijas pārvaldītāja organizācija ir pašvaldību kopīgā 
iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tās darbību reglamentē 
šādi normatīvie akti: 

 Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums; 
 likums „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās  

zonās”; 
 likums „Par pašvaldībām” (99. pants). 

  



7 
 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

Uzraudzības padome 

2 Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji 
2 Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji  

Pārvaldnieks 

Administratīvie 

darbinieki 

 Biroja 
administrators  

 Lietvedis  
 Grāmatvedis  

Speciālisti 

 Jurists 
 Ārējo sakaru 

organizators  
 Projektu vadītājs  

 

Tehniskie darbinieki 

 Apkopēja  

 

Uzņēmējdarbības 

komisija 

5 RSEZ komercsabiedrību 
deleģēti pārstāvji 

RSEZ PĀRVALDES STRUKTŪRA 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 
(turpmāk – RSEZ pārvalde) ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes 
pārraudzībā esoša pašvaldību kopīgā iestāde. RSEZ pārvalde ir izveidota kā patstāvīga 
juridiska persona, kas darbojas kā publisko tiesību subjekts, tai ir savs zīmogs ar pilnu 
nosaukumu, sava simbolika, kā arī savs norēķinu konts bankā.  

RSEZ pārvaldes funkcijas pilda Uzraudzības padome un RSEZ Izpildaparāts. 
Uzraudzības padome darbojas četru locekļu sastāvā, no kuriem divus padomes locekļus 
ieceļ Rēzeknes pilsētas dome un divus padomes locekļus ieceļ Rēzeknes novada dome. 
RSEZ pārvaldnieks vada RSEZ Izpildaparāta darbu. 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un pašvaldību kopīgās iestādes 
„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” nolikumā noteikto uzdevumu un 
funkciju izpildi 2014. gadā nodrošina 3 pilnas slodzes darbinieki (2 no tiem pilda 2 
amata vienību pienākumus) un 3 nepilnas slodzes darbinieki. Papildus kā 
ārpakalpojums tiek piesaistīti speciālisti citu funkciju veikšanai (sabiedrisko attiecību 
konsultants, tulkošanas pakalpojumi u.c.) 

Izpildaparāts 
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RSEZ DARBĪBAS VIRZIENI 2014. GADĀ 
 

Uzraudzības padome 2014. gada 16. aprīļa sēdē apstiprināja „Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas attīstības plānu 2014.–2020. gadam” galīgajā redakcijā, kas iezīmē 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības mērķus, prioritātes, pasākumus 
nākamajiem septiņiem gadiem.  

2014. gada 11. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par nodokļu piemērošanu 
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, līdz ar to tika veiktas izmaiņas vairākos 
Iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

 
RSEZ pārvalde katru gadu analizē informāciju par potenciālo investoru un citu 

interesentu pieprasījumu skaitu saistībā ar Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu. Tabulā 
apkopotā informācija liecina, ka informācijas pieprasījumu skaits par RSEZ palielinās un 
kopš 2010. gada ir pieaudzis vairāk nekā trīs reizes.  

Potenciālo investoru un interesentu pieprasījumi par RSEZ 

Pieprasījumi veidi 2010 2011 2012 2013 2014 

Informācijas pieprasījumi kopā 41 43 88 119 136 

Sagatavotā informācija pēc tās veidiem: 

1) Informācija par RSEZ statusa 

iegūšanu, nodokļu atlaidēm, brīvās 

zonas izveidi u.c. ar RSEZ saistītiem 

jautājumiem 

30 32 36 82 79 

2) Informācija par nekustamo 

īpašumu, RSEZ teritoriju, 

investīciju objektiem, RSEZ 

teritorijas un nekustamā īpašuma 

apskate 

9 15 32 35 50 

3) Cita informācija (dzelzceļa, muitas 

u.c. tarifi, celtniecības, izejvielu, 

pieslēgumu u.c. cenas, citu iestāžu 

kontaktinformācija, informācija par 

atbalsta programmām un 

instrumentiem, informācija par 

uzturēšanās atļaujām, vizīšu 

pieteikumi u.c.) 

– – 4 29 47 

No tiem tikšanās, vizītes, semināri, 

prezentācijas klātienē 

20 

(57%) 

27 

(66%) 

24 

(42%) 

40 

(34%) 

44 
(32%) 

Piezīme: Pieprasījumos sniegtā informācija pārklājas – ietver gan informāciju par RSEZ, 

gan nekustamo īpašumu, gan cita veida informāciju. 
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RSEZ KOMERCSABIEDRĪBAS 
 

Ar RSEZ komercsabiedrības statusu 2014. gadā darbojas 17 komercsabiedrības, 
tostarp 2 uzņēmumiem šis statuss piešķirts tieši 2014. gadā. Salīdzinot ar 2009. gadu, 
RSEZ komercsabiedrību skaits palielinājies gandrīz uz pusi.  

RSEZ komercsabiedrību skaita izmaiņas 2009.– 2014. g. 

 

RSEZ komercsabiedrības darbojas dažādās nozarēs, bet būtiskākās no tām ir 
kokapstrāde, metālapstrāde, iekārtu un instrumentu ražošana, kā arī uzglabāšana un 
noliktavu saimniecība. 

RSEZ komercsabiedrības nozaru sadalījumā 
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INVESTĪCIJU PIESAISTE 
 

Ārvalstu tiešo investīciju apjoms (ĀTI) Rēzeknē ir 6,1 milj. euro un 80,3 % no tām ir 
veiktas tieši RSEZ komercsabiedrībās. 

Ārvalstu tiešās investīcijas RSEZ komercsabiedrībās (%) 

Avots: LURSOFT dati (2015. gada februāris) 

2014. gadā modernajās tehnoloģijās un infrastruktūras attīstībā RSEZ 

komercsabiedrības veikušas ilgtermiņa ieguldījumus par vairāk nekā 14 milj. euro jeb 

par 28% vairāk salīdzinājumā ar 2013. gada rādītājiem. 

RSEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi (milj. euro) infrastruktūras un 

moderno tehnoloģiju attīstībā 
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RADĪTĀS DARBA VIETAS 
 

RSEZ komercsabiedrībās 2014. gadā kopā nodarbināti 772 strādājošie. Nodarbināto 
skaits Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās, salīdzinājumā ar 2013. gadu, ir palielinājies par 
20 darba vietām, bet kopš 2009. gada par vairāk nekā 216 darba vietām jeb 38 %.  

Nodarbināto skaita izmaiņas RSEZ komercsabiedrībās 

 

 

 

 

 
 
 

 
Vislielākais darba vietu skaita pieaugums 2014. gadā ir metālapstrādes uzņēmumā 

SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ. 2014. gadā uzņēmumā atklāts jauns ražošanas cehs 
(uzstādītas metāla rūdīšanas krāsnis, pēcapstrādes iekārtas un moderna metalurģijas 
laboratorija), kas ļāva uzņēmumam būtiski palielināt ražošanas apjomu, ieviest jaunus 
ražošanas veidus un palielināt darba vietu skaitu.  

Kopš 2009. gada RSEZ komercsabiedrībās ir radītas vairāk nekā 200 jaunas tiešās 
darbavietas un vairāk nekā 500 netiešās darbavietas. Lielākie darba devēji ir finiera 
saplākšņa ražotne „VEREMS” RSEZ SIA (331 nodarbinātie), metālapstrādes uzņēmums 
SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ (137 nodarbinātie), virvju un tauvu ražotājs RSEZ „MAGISTR-
FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA (86 nodarbinātie), „REBIR” RSEZ AS (73 nodarbinātie).  
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

APGROZĪJUMS un EKSPORTS 
 

RSEZ komercsabiedrību apgrozījums kopš 1998. gada ir stabili audzis un 2014. gadā 
sasniedza 64,7 milj. euro. Kā liecina informācija par 17 RSEZ komercsabiedrību 
apkopotajiem datiem, apgrozījuma pieaugums, salīdzinot ar 2013. gadu, pieaudzis par 
19 %, kas ir augstākais rādītājs kopš RSEZ izveides. Lielākais apgrozījuma apjoms 2014. 
gadā bija saplākšņa ražošanas uzņēmumam „VEREMS” RSEZ SIA, kas veido 39 % no 
kopējā RSEZ komercsabiedrību apjoma. 

RSEZ komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu 2014. gadā: 

„VEREMS” RSEZ SIA – 25,4 milj. euro; 
„NewFuels” RSEZ SIA – 15,7 milj. euro; 
SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 11,1 milj. euro. 

 

RSEZ komercsabiedrību kopējais eksporta apjoms 2014. gadā bija 24,9 milj. euro, kā 
rezultātā vērojams eksporta pieaugums pret iepriekšējo pārskata gadu 26 % apmērā. 
Lielākais eksportētājs 2014. gadā bija metālapstrādes uzņēmums SIA „LEAX Rēzekne" 
RSEZ, kas eksportēja produkciju par vairāk nekā 10 milj. euro. 

RSEZ komercsabiedrības – lielākie eksportētāji 2014. gadā: 

SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 10,4 milj. euro; 
„NewFuels” RSEZ SIA – 8,2 milj. euro; 
„REBIR” RSEZ AS – 3,8 milj. euro. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

FINANŠU PĀRSKATS  
 

RSEZ pārvalde var tikt finansēta no Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada 
domes budžeta, RSEZ komercsabiedrību ikgadējiem atskaitījumiem atbilstoši 
noslēgtajiem līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā, kā arī no Rēzeknes 
pilsētas domes un Rēzeknes novada domes budžeta dotācijām, iemaksām no valsts un 
pašvaldību budžetu speciālajām programmām, iemaksām no dažādiem fondiem, īpašiem 
mērķiem paredzētiem līdzekļiem, kā arī no ieņēmumiem par RSEZ pārvaldes sniegtajiem 
publiskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un ārvalstu finansiālas palīdzības RSEZ 
pārvaldei. Saņemtos līdzekļus RSEZ pārvalde izlieto atbilstoši RSEZ likumam un RSEZ 
pārvaldes ikgadējam finansēšanas plānam. RSEZ pārvaldes budžeta ieņēmumi ar katru 
gadu pieaug (1.–3. pielikumā ir atspoguļoti RSEZ pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pēc 
ekonomiskās klasifikācijas, kopsavilkuma bilance un budžeta izpildes analīze).  

RSEZ pārvaldes budžets (EUR) 2010.–2014.g.  

 

 

RSEZ attīstības veicināšanai ir izveidota institūcija – RSEZ komercdarbības atbalsta 
fonds (Fonds). Tā tiesiskais statuss ir noteikts RSEZ likumā. Fonda mērķis ir RSEZ 
komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī RSEZ teritorijas 
infrastruktūras attīstības finansēšana. RSEZ komercdarbības atbalsta fonda speciālā 
budžeta ieņēmumi 2014. gadā bija 45400 euro. No RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 
speciālā budžeta 2014. gadā tika piešķirti 29844 euro RSEZ komersantu izstrādāto un 
apstiprināto projektu līdzfinansēšanai.  
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

RSEZ ATTĪSTĪBAS PROJEKTI 
 

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda mērķis ir RSEZ komersantu komercdarbības 
veicināšana un atbalstīšana, kā arī RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. 
No RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2014. gadā tika piešķirts finansējums 25000 
euro apmērā RSEZ komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšanai. Tika 
atbalstīti un īstenoti šādi RSEZ komersantu projekti: 

 „Koklaukuma modernizācija un kapacitātes palielināšana” („VEREMS” RSEZ SIA); 
 „Alus kvalitātes uzlabošana un ražošanas iekārtu modernizācija” (RSEZ SIA 

„DFD”); 
 „Komplektējoša reduktora līnijas un gāzes patēriņa regulatoru izveidošana” (RSEZ 

„REDIUS” SIA). 
Lai nodrošinātu RSEZ publicitāti, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Norway grants atbalstu 
2014. gadā izdots buklets par investīciju iespējām (angļu un krievu valodās). 

2014. gadā tika apstiprināts RSEZ Attīstības plāns 2014.–2020. gadam, kas ir 
nozīmīgs RSEZ teritorijas attīstības dokuments un kopā ar vietējo pašvaldību plānošanas 
dokumentiem ir pamats investīciju, Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu resursu 
piesaistei, jaunu uzņēmumu izveidei un RSEZ teritorijas attīstībai. 

RSEZ pārvalde 2014. gadā iesaistījusies Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centra „Zeimuļs” īstenotajā programmā „Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības 
pasākumu īstenošana Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” un tās ietvaros nodrošinājusi darba 
praksi diviem pilsētas jauniešiem. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

RSEZ KOMERCSABIEDRĪBU GADA BALVA 
 

RSEZ pārvalde 2014. gadā organizēja RSEZ Gada balvas konkursu, kurā vērtēja 
komercsabiedrību iepriekšējā pārskata gada (t.i. 2013. gada) rezultātus, t.sk. veiktās 
investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās, arī eksportētās produkcijas apjomu, 
nomaksāto nodokļu apjomu un citus ekonomiskās attīstības rādītājus. Atbilstoši 
apstiprinātam nolikumam un vērtēšanas kritērijiem tika izvērtēti RSEZ 
komercsabiedrību rezultāti un piešķirtas „Gada uzņēmuma” balvas un atzinības raksti 
dažādās nominācijās: „Gada ražotājs”, „Lielākais eksportētājs”, „Gada investīcijas”, 
„Lielākais nodokļu maksātājs”, „Straujāk augošais uzņēmums” u.c.  

Par 2013. gada darbības rezultātiem „Gada uzņēmuma” apbalvojums piešķirts 
divām RSEZ komercsabiedrībām – finiera saplākšņa ražotnei „VEREMS” RSEZ SIA un 
metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ. 

Finiera saplākšņa ražotnei „VEREMS” RSEZ SIA apbalvojumi piešķirti vairākās 
nominācijās – „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada investīcijas”, „Gada 
inovācija”, „Straujāk augošais uzņēmums”, „Lielākais eksportētājs”, kā arī atzinības 
raksts par sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldību, atbildīgu sociālo partnerību, 
mecenātismu un atbalstu kultūras jomā. Savukārt metālapstrādes uzņēmumam SIA 
„LEAX Rēzekne” RSEZ apbalvojumi piešķirti nominācijās „Gada ražotājs”, „Lielākais 
eksportētājs”, „Gada investīcijas”, „Straujāk augošais uzņēmums”, „Lielākais nodokļu 
maksātājs” un atzinības raksts par atbildīgu sociālo partnerību un nodarbinātības 
veicināšanu. 

„NewFuels” RSEZ SIA apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – 1. vieta 
nominācijā „Lielākais eksportētājs”, 2. vieta nominācijās „Straujāk augošais uzņēmums”, 
„Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada investīcijas”. „Rēzeknes 
Dzirnavnieks” RSEZ AS Gada balvas konkursā novērtēts kā „Gada pakalpojumu 
sniedzējs” – 1. vieta, „Lielākais nodokļu maksātājs” un „Gada investīcijas” – 2. vieta. 
Atzinības raktus saņēma arī SIA RSEZ „DFD”, „REBIR” RSEZ AS, RSEZ „MAGISTR-
FISKEVEGN GROUP. MFG” SIA, RSEZ „REDIUS” SIA, „EsJu” RSEZ SIA, „MB Properties” 
RSEZ SIA, „NORDKOM” RSEZ. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

1. pielikums 

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (EUR) 

 
Pamatbudžeta 

izdevumi 

 
2013. 
gads 

faktiski 

 
Izdevumu 
struktūra 2014. gads 

Izdevumu 
struktūra 

(%) 

% no 
plāna 

Pieaugums 
(+),  

samazi-
nājums (-) 

(%) 
Apstip-
rināts faktiski 

 

Uzturēšanas 
izdevumi 92864 96.04 120716 107226 97.39 88.83 15.47 

 

Kārtējie izdevumi 92864 96.04 120716 107226 97.39 88.83 15.47 

 

Atalgojums 45518 47.08 59330 52701 47.87 88.83 15.78 

Darba devēja soc. 
apdrošināšanas 
iemaksas 12564 12.99 16784 14722 13.37 87.71 17.18 

Maksājumi par 
precēm un 
pakalpojumiem 34782 35.97 44602 39803 36.15 89.24 14.44 

Kapitālie 
izdevumi 3709 3.84 2896 2797 2.54 96.58 -24.59 

Dažādi izdevumi, 
kas veidojas pēc 
uzkrāšanas 
principa un nav 
klasificēti iepriekš 83 0.12 213 73 0.07 34.27 -12.05 

IZDEVUMI KOPĀ 96691 100 123825 110096 100 88.91 13.86 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

2. pielikums 

RSEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance (EUR) 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda  
sākumā 

  AKTĪVS 465421 127299 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 337852 5350 

1200 Pamatlīdzekļi 337852 5350 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 9447 5350 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  127569 121949 

2100 Krājumi 1179 1469 

2300 Debitori 3486 3502 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un projektiem 

4286 11689 

2600 Naudas līdzekļi 118618 105289 

  PASĪVS 465421 127299 

3000 Pašu kapitāls 463901 120567 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 463901 120567 

3510 
Iepriekšējo pārskata budžeta izpildes 
rezultāts 

120567 90930 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 345411 41169 

5000 Kreditori 1520 6732 

5200- 
5900 

Īstermiņa saistības 0 91 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem 

0 91 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 1520 375 

5900 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 
avansi/ Nākamo periodu ieņēmumi 

0 6266 

5910 
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 
avansi 

0 6266 

  



19 
 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2014. gada pārskats 
 

3. pielikums 

RSEZ pārvaldes budžeta izpildes analīze (EUR) 

   

2013.g. 
faktiski                2014.g. 

% no  
plāna 

Pieaugums 
(+), 
samazi-
nājums (-) 
(%) 

apstiprināts faktiski 

Ieņēmumi 139837 162865 166599 102.29 19.14 

Pamatbudžeta ieņēmumi 83803 120980 121199 100.18 44.62 

t.sk.               Pamatbudžeta 
nenodokļu ieņēmumi 

10058 19724 19943 101.11 98.28 

Pamatbudžeta maksas 
pakalpojumi  

un citi pašu ieņēmumi 
1117 875 876 100  -21.58 

Ārvalstu finanšu palīdzība 6266 1105 1105 100  -82.36 

Pašvaldību budžetu transferti 26049 38198 38197 100 46.64 

Pamatbudžeta dotācija no 
vispārējiem  

ieņēmumiem 
40313 61078 61078 100 51.51 

Speciālā budžeta ieņēmumi 56034 41885 45400 108.39  -18.98 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 84968 105289 105289 100 23.92 

Izdevumi 119516 268154 153270 57.16 128.24 

Pamatbudžeta izdevumi 96692 123825 110096 88.91 13.86 

t.sk. atlīdzība 58082 59330 52701 88.83 -9.26 

        Preces un pakalpojumi 34782 44602 39803 89.24 14.44 

Speciālā budžeta izdevumi 22824 144329 43174 29.91 189.16 

Līdzekļu atlikums gada beigās 105289 0 118618 0 12.66 

 

 

 


