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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

IEVADS 

 

Būtiskākie fakti par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde” darbības rezultātiem 2019. gadā: 

▪ Ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – Rēzeknes SEZ) 

komercsabiedrības statusu 2019.gadā darbojas 19 komercsabiedrības; 

▪ Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss un atļauja komercdarbības veikšanai 

Rēzeknes SEZ teritorijā 2019. gadā piešķirta vienam uzņēmumam – metāla  virsmu  

“MEGASTEEL” RSEZ SIA. 

▪ 2019.gadā uzsākta Rēzeknes SEZ pārvaldes projekta ieviešana: “Zemesgabala 

Komunālā ielā 13 un 11C sakārtošana  Rēzeknes SEZ teritorijā” 

▪ 2019. gadā britu laikraksta “Financial Times” specializētā izdevuma “fDi Magazine” 

veiktajā aptaujā par pasaules perspektīvākajām ekonomiskajām zonām Rēzeknes SEZ 

guvusi atzinību trīs kategorijās – "Paplašināšanās", "Talanti", "Stimuli"; 

▪ Saņemti 57 pieprasījumus no potenciālajiem investoriem, uzņēmējiem un citiem 

interesentiem, tostarp 28 pieprasījumi bija saistīti ar nekustamo īpašumu; 

▪ Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvjiem POLARIS 

procesa ietvaros sagatavota informācija par Rēzeknes SEZ 10 potenciālajiem 

investoriem, kā arī organizēta viena vizīte; 

▪ Nodrošināta Rēzeknes SEZ pārvaldes līdzdalība 4 pasākumos ārvalstīs, kā arī vairākos 

Latvijas un reģionāla mēroga pasākumos. Ņemta dalība 6 ārvalstu vēstnieku vizīšu 

organizēšanā. 

▪ Organizēts Rēzeknes SEZ gada balvas konkurss. Lielo/vidējo komercsabiedrību grupā 

galvenā balva nominācijā “Gada Uzņēmums” piešķirta SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ. 

Par „Gada Uzņēmumu” mazo komercsabiedrību grupā tika atzīti divi uzņēmumi -

„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS un „LATSTAB” RSEZ SIA.  2019.gadā ir 

izstrādāta Rēzeknes SEZ Gada balvas konkursa zīme, kas tika pasniegta visiem 1-

3.vietas ieguvējiem mazo/vidējo un lielo komercsabiedrību grupās. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

RĒZEKNES SEZ 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 

▪ Rēzeknes SEZ 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. 

 

▪ Rēzeknes SEZ ir ieguvusi plašu atpazīstamību, te koncentrēti daudzi Latvijas 

un ārvalstu uzņēmumi, kuru produkcija ir labi atpazīstama un konkurētspējīga 

pasaules tirgū. 

 

▪ Rēzeknes SEZ 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. 

 

▪ Rēzeknes SEZ 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. 

 

▪ Rēzeknes SEZ 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. 
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RĒZEKNES SEZ MĒRĶI UN PRIORITĀTES  

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa 

prioritātes 
Vidēja termiņa prioritātes Rīcības virzieni 

Attīstīta 

infrastruktūra 

industriālajās 

teritorijās 

 

Sakārtota un attīstīta 

inženiertehniskā 

infrastruktūra, pieslēgumi 

un piebraucamie ceļi 

Rēzeknes SEZ attīstībai 

prioritārajās teritorijās 

▪ Nodrošināt kvalitatīvu inženiertehnisko 

infrastruktūru un ceļus industriālajās 

teritorijās 

▪ Veicināt Rēzeknes SEZ teritorijas attīstību 

un degradēto industriālo teritoriju 

revitalizāciju 

Efektīva 

pārvaldība 

Kvalitatīvi un efektīvi 

pašvaldību un Rēzeknes 

SEZ pārvaldes sniegtie 

pakalpojumi uzņēmējiem 

un klientiem 

▪ Paaugstināt Rēzeknes SEZ pārvaldes 

kapacitāti un darbības efektivitāti 

▪ Nodrošināt efektīvu Rēzeknes SEZ 

pārvaldes sadarbību ar pašvaldībām 

Rēzeknes SEZ teritorijas attīstībai 

▪ Veicināt sadarbību starp valsts, pašvaldību, 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un 

uzņēmējiem 

▪ Efektīva Rēzeknes SEZ komercdarbības 

fonda administrēšana Rēzeknes SEZ 

attīstībai 

Atpazīstams 

Rēzeknes SEZ 

tēls 

nacionālajā un 

starptautiskajā 

mērogā 

Rēzeknes SEZ kā 

pievilcīgas uzņēmējdarbības 

vietas atpazīstamība 

▪ Nodrošināt Rēzeknes SEZ publicitāti 

Latvijā un starptautiskajā mērogā 

▪ Veicināt Rēzeknes SEZ mārketinga 

pasākumu efektivitāti 

▪ Veicināt Rēzeknes SEZ pārvaldes un 

Rēzeknes SEZ 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 PĀRVALDES STRUKTŪRA 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

(turpmāk – Rēzeknes SEZ pārvalde) ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes 

pārraudzībā esoša pašvaldību kopīga iestāde. Rēzeknes SEZ pārvalde ir izveidota kā 

patstāvīga juridiska persona, kas darbojas kā publisko tiesību subjekts. Rēzeknes SEZ 

pārvalde darbojas uz Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes kopīgās pašvaldību 

iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” nolikuma pamata, tai ir sava 

simbolika un savs norēķinu konts bankā. 

Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas pilda Uzraudzības padome un Rēzeknes SEZ 

izpildaparāts. Uzraudzības padome darbojas četru locekļu sastāvā, no kuriem divus padomes 

locekļus deleģē Rēzeknes pilsētas dome un divus padomes locekļus deleģē Rēzeknes novada 

pašvaldība. Rēzeknes SEZ darbu vada Rēzeknes SEZ pārvaldnieks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes pilsētas domes un 

Rēzeknes novada domes kopīgās pašvaldību iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde” nolikumā noteikto uzdevumu un funkciju izpildi 2019. gadā nodrošināja 10 

darbinieki. Papildus kā ārpakalpojums tika piesaistīti speciālisti citu administrācijas funkciju 

veikšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzraudzības padome 
 

2 Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji  

2 Rēzeknes novada domes pārstāvji 

 

Izpildaparāts 

Uzņēmējdarbības komisija 

6 Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrību deleģēti 

pārstāvji 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

Piezīme: Piedāvājumos iekļautā informācija pārklājas 

Vispārīga

informācija

Informācija

par statusa

iegūšanu

Informācija

par nodokļu

atlaidēm

Informācija

par nekustamo

īpašumu

Cita

informācija

. 22 18 16 28 18

2019. gadā sagatavotā informācija potenciālajiem investoriem 

RĒZEKNES SEZ DARBĪBAS VIRZIENI 2019. GADĀ  

Atbilstoši „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam 2014.–2020. 

gadam” 2019. gadā galvenie Rēzeknes SEZ pārvaldes darbības virzieni bija:  

▪ atbalsta piešķiršanas administrēšana; 

▪ investīciju piesaiste; 

▪ Rēzeknes SEZ teritorijas attīstība; 

▪ sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem; 

▪ publicitātes un mārketinga aktivitātes.  

Atbalsta piešķiršanas administrēšana 

Viena no galvenajām Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijām ir valsts atbalsta 

administrēšana, piešķirot nodokļu atlaides Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām un uzraugot to 

ieguldījumu projektus. 2019. gadā Rēzeknes SEZ īstenoja uzraudzību 18 Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrību ieguldījumu projektiem un izstrādāja 10 pārskatus par Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrību darbības rādītājiem. No 2016. gada pārskatu iesniegšana un izvērtēšana 

notiek, izmantojot Rēzeknes SEZ komercdarbības izpētes un analīzes informācijas sistēmu. 

Investīciju piesaiste 

Sagatavota informācija par jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknes SEZ darbību un 

uzņēmējdarbību Rēzeknes SEZ teritorijā uz 57 potenciālo investoru pieprasījumiem. Izstrādāti 

un izsūtīti 33 investīciju piedāvājumi (pilna informācijas pakete: nekustamā īpašuma 

piedāvājums, skaidrojums par nodokļu atvieglojumiem un statusa iegūšanu) potenciālajiem 

investoriem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopumā 2019. gadā notikušas 16 potenciālo investoru vizītes vai tikšanās ar 

uzņēmējiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas ar Rēzeknes SEZ. Sniegtas 13 Rēzeknes SEZ 

prezentācijas dažādām  mērķauditorijām  
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Rēzeknes SEZ teritorijas attīstība 

Rēzeknes SEZ pārvalde 2019. gadā projekta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu) projekta „Degradēto 

teritoriju revitalizācija/ TRANS-FORM”, Nr. LLI-386 ietvaros ir izstrādāta teritorijas 

attīstības koncepcija zemesgabalam Komunālā ielā 13/11C, Rēzeknē ar mērķi sakārtot un 

revitalizēt Rēzeknes SEZ pārvaldes rīcībā esošo degradēto teritoriju. 2019.gada nogalē 

minētajā objektā tika uzsākti būvniecības darbi zemesgabala izlīdzināšanai. 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 2019. gadā turpinājās vairāki 

infrastruktūras attīstības projekti, kas paver iespējas tālākai biznesa attīstībai un investīciju 

piesaistei. Projekti ietver ceļu un inženierkomunikāciju rekonstrukciju, ražošanas ēku 

būvniecību un renovāciju, kā arī rūpniecības teritoriju atjaunošanu. 2019. gadā Rēzeknes SEZ 

teritorijā   ar ES finansējuma palīdzību Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada dome ir 

īstenojusi sekojošus  projektus: 

▪ Nedzīvojamās ēkas Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē pārbūvei par noliktavu un biroju 

ēku (kopējā ēkas platība – 3818,8 m2; 

▪ Pašvaldības autoceļa  Nr. 5627  “Litavnieki – Jupatovka”  pārbūve (kopgarums 1,895 

km); 

▪ Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielu pārbūve 3,1 km kopgarumā; 

▪ Industriālo teritoriju sakārtošana.  



9 

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

Sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa 

partneriem 

Investīciju piesaistes un ārvalstu sadarbības veicināšanas nolūkos, 2019. gadā tika 

nodrošināta Rēzeknes SEZ pārvaldes dalība ārvalstu organizāciju, kā arī valsts un pašvaldību 

rīkotajos pasākumos. Kopumā tika ņemta dalība 4 pasākumos ārvalstīs,  kā arī vairākos 

Latvijas mēroga un reģionāla mēroga pasākumos. Ņemta dalība ārvalstu vēstnieku vizīšu 

organizēšanā - Polijas vēstnieces Monikas Mihališinas vizīte, Ukrainas vēstnieka vizīte uz 

NewFuels, Krievijas vēstniecības pārstāvja un “Gazprom” pārstāvja tikšanās, Ķīnas 

vēstniecības pārstāvju tikšanās, Kazahstānas vēstniecības delegācijas uzņemšana,  ASV 

vēstniecības Ekonomikas un politikas departamenta vadītāja vietnieka vizīte. 

Rēzeknes SEZ pārvalde kopš 2017. gada ir Pasaules Brīvo Zonu Organizācijas 

(WFZO) biedrs. Dalība organizācijā Rēzeknes SEZ pārvaldei nodrošina iespēju meklēt jaunus 

sadarbības partnerus un potenciālos investorus, izmantot brīvo zonu attīstības atbalsta 

programmas, kā arī pielietot organizācijas zinātnisko un pētniecisko bāzi. Lai veicināt 

Rēzeknes SEZ atpazīstamību starptautiskā mērogā 2019. gadā Rēzeknes SEZ pārvalde 

piedalījās ikgadējā WFZO konferencē un izstādē Barselonā, kam paralēli notika viena no 

lielākajām izstādēm – SIL Barcelona 2019. 

Ņemta dalība arī tādos starptautiskos pasākumos kā – Reģionālais ekonomikas 

attīstības forums (REDS) Polijā un Ekonomikas forumā Polijā. 

2019. gadā Rēzeknes SEZ pārvalde sadarbojās ar Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūru (LIAA). POLARIS procesa ietvaros. Sadarbība ar LIAA tika sagatavota informācija 

10 nekustamā īpašuma pieprasījumiem.  Kā arī tika organizētas vairākas potenciālo investoru 

vizītes. 2019.gadā ņemta dalība LIAA investīciju piesaistes apmācību ciklā. 

Veicinot vietējā mēroga sadarbību, Rēzeknes SEZ pārvalde 2019. gadā piedalījās 

vairākos pasākumos un vizītēs: 

▪ Dalība Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē; 

▪ Dalība 3 LIAA Rēzeknes Biznesa inkubatora rīkotajos pasākumos; 

▪ Dalība Uzņēmēju dienās Daugavpilī. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

Publicitātes un mārketinga aktivitātes 

2019. gadā pozitīva Rēzeknes SEZ publicitāte Latvijā un ārvalstīs tika nodrošināta: 

▪ uzturot Rēzeknes SEZ pārvaldes mājas lapu www.rsez.lv un Rēzeknes SEZ pārvaldes 

kontus sociālajos tīklos; 

▪ sniedzot prezentācijas par Rēzeknes SEZ dažādām mērķauditorijām; 

▪ veidojot preses relīzes masu medijiem; 

▪ izstrādājot mārketinga materiālus. 

2019. gadā veikta regulāra Rēzeknes SEZ mājas lapas pilnveide un informācijas 

atjaunošana. Kopā Rēzeknes SEZ mājas lapā www.rsez.lv tika publicētas 24 ziņas, kas tika 

pārpublicētas arī masu medijos, pašvaldību informatīvajos izdevumos un interneta vietnēs. 

Tāpat 2019. gadā tika nodrošināta informācijas uzturēšana un atjaunošana Rēzeknes 

SEZ pārvaldes kontos Facebook un LinkedIn sociālajos tīklos. Publicētas 37 ziņas Facebook 

kontā, LinkedIn  publicētas 16 ziņas. Tāpat tika nodrošināta aktīva sadarbība ar nacionāla un 

reģionāla mēroga masu medijiem, kuras rezultātā tika sagatavotas trīs preses relīzes par 

Rēzeknes SEZ, kā arī sniegtas intervijas. 

2019. gada laikā tika atjaunots Rēzeknes SEZ  prezentācijas dizains 3 valodās 

sadarbībā ar dizaineri. Sniegtas 13 prezentācijas par Rēzeknes SEZ dažādām mērķauditorijām 

tostarp uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem un sadarbības partneriem. 

2019. gadā britu laikraksta “Financial Times” specializētā izdevuma “fDi Magazine” 

veiktajā aptaujā par pasaules perspektīvākajām ekonomiskajām zonām Rēzeknes SEZ guvusi 

atzinību trīs kategorijās – "Paplašināšanās", "Talanti", "Stimuli". 
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RĒZEKNES SEZ KOMERCSABIEDRĪBAS 

Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2019. gadā darbojās 19 

komercsabiedrības.  

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss 2019. gadā piešķirts vienai 

komercsabiedrībai – „MEGSTEEL” RSEZ SIA, kas darbojas metāla virsmu apstrādes un 

pārklāšanas jomā. 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības darbojas dažādās nozarēs, tomēr būtiskākās no tām 

ir kokapstrāde, metālapstrāde, iekārtu un instrumentu ražošana, kā arī uzglabāšana un 

noliktavu saimniecība. 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības nozaru sadalījumā

Kokapstrāde 

▪ „VEREMS” RSEZ SIA 

▪ „New Fuels” RSEZ SIA  

▪ RSEZ „LATION” SIA 

▪ „Energy Resources CHP” RSEZ SIA 

 

Uzglabāšana un noliktavu saimniecība 

▪ „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS 

▪ „NORDKOM” RSEZ SIA 

▪ „TURMANS” RSEZ SIA 

 

 

Iekārtu un instrumentu ražošana 

▪ RSEZ „REDIUS” SIA 

▪ RSEZ SIA „IRBIS Technology” 

▪ „REBIR” RSEZ AS 

 

Vairumtirdzniecība un pakalpojumi 

▪ „EsJu” RSEZ SIA 

▪ „MB Properties” RSEZ SIA 

▪ RSEZ SIA “Alfa Lithium 

Metālapstrāde 

▪ SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ 

▪ „LATSTAB” RSEZ SIA 

 

Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana 

▪ "MEGASTEEL" SIA RSEZ  

Tekstilizstrādājumu ražošana 

▪ RSEZ „MAGISTR- FISKEVEGN 

GROUP.MFG” SIA 

 

Interneta portālu darbība 

▪ “Floraplanet” RSEZ SIA 

 

Dzērienu ražošana 

▪ SIA RSEZ “Rēzeknis Bryuvers” 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

APGROZĪJUMS  

Kā liecina informācija par 19 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apkopotajiem datiem, 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību kopējais apgrozījums 2019. gadā sasniedza EUR 109,6 mij.. 

Salīdzinājumā ar 2018. gadu, tas ir pieaudzis par 4%. Apgrozījuma pieaugums bija vērojams 

8 Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām.  

2019. gadā visaugstākie apgrozījuma rādītāji ir bijuši uzņēmumos „NewFuels” RSEZ 

SIA – EUR 35,3 milj., „VEREMS” RSEZ SIA –  EUR 32,9 milj. un SIA „LEAX Rēzekne” 

RSEZ – EUR 18,9 milj. Savukārt straujākais apgrozījuma pieaugums 2019. gadā ir bijis 

komercsabiedrībās RSEZ SIA “Alfa Lithium” par 313% (EUR 1,6 milj.), “Rēzeknes 

Dzirnavnieks” RSEZ AS par 55% (EUR 1,5 milj.), SIA RSEZ “Rēzeknes Bryuvers” par 25% 

(EUR 0,2 milj.). 

Rēzeknes SEZ pārvaldes komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu 2019. gadā  

• „NewFuels” RSEZ SIA – EUR 35,3 milj. 

• „VEREMS” RSEZ SIA – EUR 32,9 milj. 

• SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – EUR 18,9 milj. 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ar straujāko apgrozījuma pieaugumu 2019. gadā: 

• RSEZ SIA “Alfa Lithium” 

- EUR 2,1 milj. apgrozījums,  

- apgrozījuma pieaugums par 313%; 

• “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS  

- EUR 4,1 milj. apgrozījums, 

- apgrozījuma pieaugums par 55%; 

• SIA RSEZ “Rēzeknes Bryuvers” 

- EUR 1,2 milj. apgrozījums, 

- apgrozījuma pieaugums par 25%. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

24.7
33.4

54.2
61.9

54.5
64.7

70.5

84.5

99.4
105.4 109.6

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījuma dinamika  laika periodā no 

2009.gada līdz 2019.gadam (milj.EUR)
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RSEZ „MAGISTR- FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA

3%
SIA RSEZ „Rēzeknis 

Bryuvers”

1%

SIA „LEAX 

Rēzekne” RSEZ

15%

„Energy Resources CHP” 

RSEZ SIA…

„NewFuels” RSEZ 

SIA

17%

„REBIR” RSEZ AS

3%

„Rēzeknes dzirnavnieks” …

„VEREMS” RSEZ 

SIA

38%

Citi

13%

INVESTĪCIJU PIESAISTE 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās kopējā uzkrātā ilgtermiņa ieguldījumu summa 

šobrīd ir EUR 171,1 milj. Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās ieguldīts gan vietējais, gan 

ārvalstu kapitāls un lielākie Rēzeknes SEZ investori ir uzņēmumi „VEREMS” RSEZ SIA, 

„NewFuels” RSEZ SIA, SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ un „Energy Resources CHP” RSEZ 

SIA.  

Rēzeknes SEZ ilgtermiņa ieguldījumu īpatsvars uz 2019.gadu (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā pēdējos 5 gados Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrības ir investējušas vairāk nekā EUR 55 milj., bet 2 gadu laikā ir veikti 

ilgtermiņa ieguldījumi vairāk nekā  EUR 28,4 milj. apmērā.  

Kopumā 2019. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības moderno tehnoloģiju un 

infrastruktūras attīstībā ir investējušas EUR 19,3 milj.  

2019.gadā lielākos ilgtermiņa ieguldījumus veica metālapstrādes uzņēmums SIA 

“LEAX Rēzekne” RSEZ – EUR 12,3 milj. Kopš 2011.gada, kad SIA “LEAX Rēzekne” 

RSEZ kļuva par RSEZ komercsabiedrību, ieguldījumi ir veikti EUR 25,7 milj. apmērā. SIA 

“LEAX Rēzekne” RSEZ ir arī viens no lielākajiem darba devējiem Rēzekne novadā. 

Kokapstrādes uzņēmums “VEREMS” RSEZ SIA 2019. gadā veica investīcijas EUR 

5,9 milj. apmērā ieguldījumu projekta “Iekārtu iegāde uz ražošanas būvniecība saplākšņa 

ražošanas apjoma palielināšanai” ietvaros. Ieguldījumu projekts paredz būtisku ražošanas 

jaudu palielināšanu – plānots, ka bērza saplāksni varētu saražot līdz 80 000 m3, kas faktiski ir 

divreiz vairāk nekā uzņēmums spēj saražot šobrīd.  
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232 241

304
328

300

510
546

511 521 535

69 65
84 98

155

2015 2016 2017 2018 2019

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās nodarbināto sadalījums pa pašvaldībām 

pēdējos 5 gadus (2015.-2019.g.)

Rēzeknes novads Rēzeknes pilsēta Citas pašvaldības

811 848 899 947 990

2015 2016 2017 2018 2019

Nodarbināto skaita izmaiņas Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās pēdējo 

5 gadu laikā (2015.-2019.gados)

RADĪTĀS DARBA VIETAS 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās 2019. gadā tika nodarbināti 990 darbinieki, kas ir 

par 43 strādājošajiem vairāk nekā 2018. gadā. Kopumā pēdējos piecos gados nodarbināto 

skaits Rēzeknes SEZ ir palielinājies par 22% jeb par 179 nodarbinātajiem. Vidēji ik gadu 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās darbinieku skaits pieaug par 5,09% gadā. Vislielākais darba 

vietu skaita pieaugums 2019. gadā bija metālapstrādes uzņēmumā SIA „LEAX Rēzekne” 

RSEZ, kurā, uzņēmumam paplašinot savu darbību, tika radītas 18 jaunas darba vietas.  

 

Lielākie darba devēji Rēzeknes SEZ komercsabiedrību vidū 2019. gadā bija bērza 

saplākšņa ražotājs „VEREMS” RSEZ SIA (351 nodarbinātais), metālapstrādes uzņēmums 

SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ (242 nodarbinātie) un virvju un tauvu ražotājs RSEZ 

„MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA (88 nodarbinātie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptuveni 54% no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās nodarbinātajiem ir Rēzeknes 

pilsētas iedzīvotāji, 30% Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotāji, savukārt 16% no Rēzeknes 

SEZ komercsabiedrībās strādājošajiem ir no citām pašvaldībām.   
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EKSPORTS 

2019. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības uz ārvalstīm eksportēja kokapstrādes 

rūpniecības produktus (lielformāta bērza saplāksni un kokskaidu granulas), metālapstrādes un 

mašīnbūves nozares produktus (mašīnbūves detaļas, tērauda konstrukcijas, 

elektroinstrumentus, gāzes un metināšanas iekārtu aprīkojumu, elektrosadales skapjus), virves 

un tauvas, kā arī citus produktus.  

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības – lielākie eksportētāji 2019. gadā: 

▪ SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ, 

▪ RSEZ “MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA, 

▪ „REBIR” RSEZ AS, 

▪ RSEZ SIA "Alfa Lithium", 

▪ RSEZ SIA „LATSTAB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību ražoto preču galvenais noieta tirgus ir Eiropas 

Savienības dalībvalstis. Rēzeknes SEZ ražotās preces tiek eksportētas arī uz citām pasaules 

valstīm, piemēram, Japānu, ASV, Krieviju, Ukrainu un citām valstīm.   
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

2017 2018 2019

Ieņēmumi 168403 295320 177831

Izdevumi 164008 193802 173476
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Rēzeknes SEZ pārvaldes budžets (EUR) 2017.-2019. g. 

FINANŠU PĀRSKATS  

Rēzeknes SEZ pārvalde tiek finansēta no Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes 

novada domes budžeta transfertiem, Rēzeknes SEZ komercsabiedrību ikgadējiem 

atskaitījumiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ 

teritorijā, kā arī no iemaksām no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām, 

iemaksām no dažādiem fondiem, īpašiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem, kā arī no 

ieņēmumiem par Rēzeknes SEZ pārvaldes sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, 

ziedojumiem un ārvalstu finansiālas palīdzības Rēzeknes SEZ pārvaldei.  

Saņemtos līdzekļus Rēzeknes SEZ pārvalde izlieto atbilstoši Rēzeknes SEZ attīstības 

plānā 2014.-2020. gadam noteiktajām prioritātēm un rīcības virzieniem, Rēzeknes SEZ 

pārvaldes darbības plānam 2019. gadam, Rēzeknes SEZ likumam, un Rēzeknes SEZ 

pārvaldes ikgadējam aptipinātajam budžetam šādiem mērķiem: Rēzeknes SEZ pārvaldes un 

tās programmu finansēšanai; Rēzeknes SEZ teritorijas infrastruktūras attīstīšanai; zemes un 

citu nekustamo īpašumu iegādei Rēzeknes SEZ teritorijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. gadā Rēzeknes SEZ pārvaldes komercsabiedrību ikgadējie atskaitījumi 

atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ pārvaldes 

teritorijā sastādīja EUR 35 496.  

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

pārskata gadā saskaņā ar apstiprināto budžetu 2019.gadam saņēmusi finansējumu no 

Rēzeknes novada pašvaldības EUR 48 555 apmērā un no Rēzeknes pilsētas domes            

EUR 69 872 apmērā. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

 

Iestādes bilances kopsumma 2019. gada pārskatā ir EUR 702 782. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, bilances kopsumma ir palielinājās par EUR 7 908 (skat. 1. 

pielikumu). 

  

39%

27%

20%

1%
13%

Rēzeknes SEZ pārvaldes budžeta ieņēmumu sadalījums (EUR) 2019. g. 

Rēzeknes pilsētas dome

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes SEZ

komercsabiedrības

Maksas pakalpojumi

Projekts LLI-386

"TransForm"
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2019. gada pārskats 
 

RĒZEKNES SEZ ATTĪSTĪBAS PROJEKTI 

Nodrošinot Rēzeknes SEZ un tās komercsabiedrību attīstību un izaugsmi, speciālajā 

ekonomiskajā zonā darbojas Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonds, kura mērķis ir 

Rēzeknes SEZ komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes SEZ 

teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.  

2019. gadā tika organizēti 2 (divi) Rēzeknes SEZ komercdarbības atbalsta fonda projektu 

konkursi. Komercdarbības atbalsta fonda projektu konkursa ietvaros līdzfinansējums EUR 10 

450,00 tika piešķirts divām Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām projektu īstenošanai. 

2019.gadā tika uzsākti divi Rēzeknes SEZ pārvaldes projekti - “Atbalsta un apmācību 

programmu īstenošana Rēzeknes SEZ” un “Zemesgabala Komunālā ielā 13 un 11C 

sakārtošana  Rēzeknes SEZ teritorijā”.  

 

Rēzeknes SEZ pārvaldes projekta “Zemesgabala Komunālā ielā 13 un 11C 

sakārtošana  Rēzeknes SEZ teritorijā” ietvaros 2019.gad oktobrī tika uzsākti revitalizācijas 

darbi Rēzeknes SEZ pārvaldes rīcībā esošā nekustamā īpašuma Komunāla ielā 13, Rēzeknē. 

Tika veikti reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi, esošo būvju demontāža, koku 

izciršana, kā arī kanalizācijas aku pārcelšana, pacelšana un remonts. Būvniecības darbu 

kopējās izmaksas – finansējums EUR 57 046, 36 (bez PVN) apmērā no Rēzeknes SEZ 

Komercsabiedrības atbalsta fonda līdzekļiem. 
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 “Degradēto teritoriju revitalizācija” projekts LLI-386 TRANS-FORM 

Ar mērķi veicināt Rēzeknes SEZ teritorijas attīstību un degradēto teritoriju 

revitalizāciju un sekmēt pārrobežu sadarbību starp Latviju un Lietuvu, sadarbībā ar biedrību 

„Eiro reģions – Ezeru zeme”, tiek īstenots projekts LLI-386 „Trans-form”. Galvenās projekta 

aktivitātes: 

▪ Vadības komitejas sanāksmes Visaginā; 

▪ Darba grupas sanāksmes; 

▪ Apmācības kapacitātes celšanai Paņevežā un Visaginā; 

▪ Mācību vizītes uz Vāciju un Nīderlandi; 

▪ Pieredzes apmaiņas vizītes Rēzeknē, Daugavpilī, Krāslavā, Paņevežā un Visaginā; 

▪ Izstrādāta degradēto teritoriju attīstības koncepcija zemesgabaliem Rēzeknes pilsētā 

Komunālā ielā 13 un Komunālā ielā 11C ( kopējā platība 6,78 ha). Balstoties uz 

izstrādāto koncepciju, kas līdzfinansēta no projekta LLI-386 “Trans-form” līdzekļiem, 

Rēzeknes SEZ pārvalde ir izstrādājusi arī pilna apjoma būvniecības projektu no 

privātā finansējuma. 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms 

ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros 

Rēzeknes SEZ ir 44 704,00 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un Rēzeknes SEZ finansējums ir attiecīgi 3 

788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā. 
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RĒZEKNES SEZ KOMERCSABIEDRĪBU GADA BALVA 

Pasākuma galvenais mērķis bija atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākās Rēzeknes 

SEZ komercsabiedrības un to produktus, kā arī to ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā. 

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balvas konkursa ietvaros komercsabiedrības 

tika vērtētas 10 nominācijās – Gada pakalpojuma sniedzējs, Gada ražotājs, Lielākais nodokļu 

maksātājs, Lielākais eksportētājs, Gada investīcijas, Gada inovācijas, Straujāk augošais 

uzņēmums, Sociāli atbildīgākais uzņēmums, Gada sadarbības partneris un Gada uzņēmums. 

2019. gada 13.septembrī astoto reizi tika organizēts svinīgais pasākums, kurā tika 

godinātas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības. Pasākuma ietvaros tika pasniegti konkursa 

„Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balva 2018” apbalvojumi. 2019.gadā ir izstrādāta 

Rēzeknes SEZ Gada balvas konkursa zīme, kas tika pasniegta visiem 1-3.vietas ieguvējiem 

mazo/vidējo un lielo komercsabiedrību grupās. Uzvarētāji var šīs konkursa zīmes izmantot 

savos mārketinga un publicitātes materiālos. 

Lielo/vidējo komercsabiedrību grupā galvenā balva nominācijā “Gada Uzņēmums” 

piešķirta SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ. Metālapstrādes uzņēmums SIA „LEAX Rēzekne” 

RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā saņēma sekojošus apbalvojumus - 1.vieta 

nominācijās „Gada inovācijas”, „Gada sadarbības partneris”, „Straujāk augošais uzņēmums”, 

2. vieta nominācijās „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada investīcijas” un „Sociāli 

atbildīgākais uzņēmums”, kā arī 3. vieta nominācijās „Gada ražotājs” un „Lielākais 

eksportētājs”. 

Par „Gada Uzņēmumu” mazo komercsabiedrību grupā tika atzīti divi uzņēmumi -

„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS un „LATSTAB” RSEZ SIA.  Uzņēmumam “Rēzeknes 

dzirnavnieks” RSEZ AS piešķirti apbalvojumi šādās nominācijās - 1.vieta nominācijās „Gada 

investīcijas”, „Sociāli atbildīgākais uzņēmums”, „Gada sadarbības partneris”, „Gada 

pakalpojumu sniedzējs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”. Savukārt apgaismes stabu un mastu 

ražotājs „LATSTAB” RSEZ SIA saņēmis apbalvojumus sekojošās nominācijās - 1.vieta 

nominācijā „Lielākais eksportētājs”, 2.vieta nominācijā „Gada ražotājs”, nominācijā „Straujāk 

augošais uzņēmums” un 3.vieta nominācijā „Sociāli atbildīgākais uzņēmums. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde  

Atbrīvošanas aleja 93, Rezekne, LV 4601, Latvija 

Tālrunis: +371 6462 5941 

Mobilais tālrunis: +371 2863 3550 

Fakss: +371 6462 5941 

E-pasta adrese: info@rsez.lv 

www.rsez.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldību kopīgā iestāde ,,Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

Rēzeknē, 2020. gadā  

Informācija no Rēzeknes SEZ pārvaldes arhīva  

Fotogrāfijas no Rēzeknes SEZ pārvaldes, Rēzeknes pilsētas domes, Rēzeknes novada domes, 

arhīviem   
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PIELIKUMI 
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1. pielikums 

Rēzeknes SEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance (EUR) 2019.gadā 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda  

sākumā 

 AKTĪVS 702 782 694 874 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 394 039 390 605 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 10 160 4 130 

1200 Pamatlīdzekļi 383 879 386 475 

1210 Zeme, ēkas un būves 372 157 372 157 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 11 722 13 696 

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana 0 622 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  308 743 304 269 

2100 Krājumi 2 073 3 662 

2300 Debitori 219 3 064 

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 

4 743 190 

2600 Naudas līdzekļi 301 708 297 353 

 PASĪVS 702 782 694 874 

3000 Pašu kapitāls 699 155 691 800 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 699 155 691 800 

3510 Iepriekšējo pārskata budžeta izpildes 

rezultāts 

691 800 587 319 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 7 355 104 481 

5000 Kreditori 3 627 3 074 

5200 - 5900 Īstermiņa saistības 466 3 074 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

466 0 

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 2 803 984 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 0 78 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansi/ Nākamo periodu ieņēmumi 

358 2 012 

 


