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IEVADS 

Saskaņā ar „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma” 3. panta pirmo un otro 

punktu Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 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 

darbavietu radīšanai, kā arī tai ir jāveicina Rēzeknes, Rēzeknes novada un visa Latgales 

reģiona attīstība. 

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības vīzija: 

 
2012. gads pašvaldību kopīgai iestādei „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde” (turpmāk - RSEZ pārvalde) ir bijis darbīgs un gads. Ir veikti veiksmīgs 

grozījumi brīvostu un speciālo ekonomisko zonu likumā, kas paredz nodokļu atlaižu 

piemērošanu līdz 2035. gadam, tiesības veikt komercdarbību Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā un saņemt tiešās nodokļu atlaides ir ieguvis jauns 

uzņēmums, un RSEZ komersantu darbības rādītāji ievērojami pieauguši. 

Rēzeknes speciālā 
ekonomiskā zona ir 

starptautiski 
atpazīstama vieta 

rietumu un austrumu 
ārvalstu investīciju 

ieguldīšanai ražošanā 
un pakalpojumos. 

Rēzeknes speciālā 
ekonomiskā zona ir 

starptautiskas nozīmes 
loģistikas centrs. 

Rēzeknes speciālā 
ekonomiskā zona - 
Rēzeknes pilsētas un 
rajona, kā arī Latgales 
reģiona attīstības 

dzinējs. 
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1. PAMATINFORMA CIJA 

1.1. RSEZ pārvaldes juridiskais statuss un struktūra 

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (turpmāk – RSEZ) ir izveidota 1997. gada 

23. aprīlī, pamatojoties uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, 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.  

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

(turpmāk - RSEZ pārvalde) ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes 

pārraudzībā esoša pašvaldību kopīga iestāde, kura izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes 

pilsētas un Rēzeknes novada domes lēmumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 99. pantu, „Rēzeknes Speciālas ekonomiskas zonas likumu” un citiem 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

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 administrācijas darbu. 

RSEZ pārvaldes Uzraudzības padomes funkcijas:  

 apstiprina RSEZ attīstības plānu saskaņā ar RSEZ likumu, valsts, pašvaldību un 

sabiedrības interesēm, kā arī apstiprina RSEZ pārvaldes darbības plānu un gada 

budžetu;  

 slēdz līgumus ar RSEZ ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību 

darbību RSEZ teritorijā;  

 slēdz līgumus ar RSEZ komercsabiedrībām par to komercdarbību RSEZ teritorijā;  

 izsniedz RSEZ komercsabiedrībām atļauju par tiesībām piemērot likumā “Par 

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” paredzētos 

nodokļu atvieglojumus;  

 nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo 

zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;  

 slēdz līgumus par RSEZ teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, 

izņemot RSEZ likumā minētos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma 

privatizāciju RSEZ teritorijā veic citas institūcijas;  

 slēdz līgumus ar RSEZ komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju  

 nodošanu tām atsevišķās RSEZ apkalpošanas jomās vai atsevišķās tās teritorijas 
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daļās;  

 kontrolē noslēgto līgumu izpildi;  

 novērtē kopīgās iestādes darbības rezultātus;  

 veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus; 

 pārvalda RSEZ komercdarbības atbalsta fondu; 

 vada un kontrolē RSEZ pārvaldes administrācijas darbību u.c..  

 RSEZ administrācija ir RSEZ pārvaldes izpildinstitūcija ar šādām funkcijām: 

 izstrādā RSEZ attīstības plānu un nodrošina tā izpildi; 

 izstrādā iestādes kārtējā gada darbības plānu; 

 organizē RSEZ izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti 

ieguldītāju piesaistei; 

 pašu spēkiem organizē ieguldītāju piesaisti, kā arī slēdz līgumus ar speciālām 

aģentūrām un komercsabiedrībām; 

 organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi RSEZ; 

 piedalās RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstībā; 

 nodrošina pakalpojumu kompleksu RSEZ ieguldītājiem un RSEZ 

komercsabiedrībām. 

1.2. RSEZ priekšrocības 

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, būdama viena no četrām speciālajām 

ekonomiskajām zonām (SEZ) Latvijā, ir vienīgā iekšzemes SEZ, kuras īpaši izdevīgais 

ģeogrāfiskais izvietojums Eiropas Savienības austrumu robežas tuvumā Trans - Eiropas 

transporta maģistrāļu (TEN) un starptautisku dzelzceļa līniju (Rīga/Ventspils - Maskava; 

Sanktpēterburga - Varšava/Berlīne) krustpunktā ļauj īpaši efektīvi realizēt preču 

importu un eksportu caur Latviju no un uz Krieviju, ar kuru tai ir stabilas sadarbības 

tradīcijas, kā arī ES, NVS valstīm un Austrumu un Rietumu noieta tirgiem kopumā. 

Attālums līdz valsts lielākajām ostām: Rīga ir 242 km, Ventspils – 434 km, Liepāja – 457 

km. Attālums līdz Krievijas Federācijas robežai ir 55 km. 

Viena no galvenajām RSEZ priekšrocībām ir uzņēmējdarbībai labvēlīga nodokļu 

atlaižu sistēma, kas ļauj uzņēmējiem būtiski ietaupīt uz maksājamo nodokļu rēķina un 

novirzīt ietaupītos līdzekļus uzņēmuma attīstībai.  

RSEZ komercsabiedrībām nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0 līdz 0,3 procenti 

no zemes, ēku un būvju kadastrālās vērtības jeb 80 procentu atlaide no nodokļa likmes 

Latvijā, kas 2012. gadā bija 1,5 procenti  

Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 3 procenti no RSEZ komercsabiedrības bruto 

peļņas (komersantiem Latvijā 15 procenti). RSEZ komercsabiedrībām, izmaksājot 

dividendes, nodokļa likme nerezidentiem ir 2 procenti (nodokļa likme Latvijā 10 

procenti). Tiešo nodokļu atvieglojumus var saņemt no 50 līdz 70 procentiem no 

veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem RSEZ komercsabiedrības attīstībā. 

RSEZ komersantiem ir iespējas izmantot šādus netiešo nodokļu atvieglojumus, 

veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Pievienotās vērtības 
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nodokļa 0 procentu likmi piemēro preču piegādes RSEZ komersantam RSEZ teritorijā 

ietilpstošajā brīvajā zonā to tālākai eksportēšanai. Atbrīvojumi no akcīzes nodokļa 

piemērojami: 

 Naftas produktiem, kurus piegādā RSEZ komersantam, kamēr tie atrodas RSEZ 

komersanta brīvās zonas teritorijā. 

 Naftas produktiem, kurus RSEZ komersants izmanto elektroenerģijas ražošanai 

vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju. 

Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā ir konkurētspējīgas ražošanas izmaksas 

Eiropas kontekstā, kas nozīmē lētāku preču pašizmaksu un tajā pašā laikā arī Eiropas 

Savienības izcelsmi saražotajai produkcijai, kā arī pieejams nekustamais īpašums 

komercdarbības veikšanai – ēkas un zeme –, tehniskā un transporta, kā arī sakārtota 

zinātnes un tehnoloģiju parka infrastruktūra. 

Lai atvieglotu komercdarbības uzsākšanu RSEZ teritorijā, uzņēmēju ērtības labad 

RSEZ pārvalde nodrošina plaša profila informāciju un konsultācijas par 

uzņēmējdarbības specifiku reģionā, nodokļu atlaidēm, pieejamām ražošanas telpām un 

zemi, infrastruktūru, darbaspēka apmācīšanu un atlasi un citiem uzņēmējam svarīgiem 

jautājumiem, kas saistīti ar komercdarbības uzsākšanu un veikšanu.  

RSEZ komersanti, lai paaugstinātu sava uzņēmuma darbības efektivitāti, paplašinātu 

darbības spektru, paaugstinātu eksporta apjomu vai ieviestu inovācijas uzņēmumā, var 

izstrādāt projektu pieteikumus, kuru realizēšanai RSEZ pārvalde piešķir finansējumu no 

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda. Šādu projektu realizēšana paaugstina ne tikai 

RSEZ komersantu konkurētspēju, bet arī veicina visa Rēzeknes un Latgales reģiona 

ekonomisko attīstību, rada jaunas darbavietas un kalpo kā svarīgs atspēriena punkts 

uzņēmumu attīstībā.  

•Iespēja ietaupīt 
un vairāk ieguldīt 

attīstībā 

•PVN likme 0% 

•Noieta tirgi ES, 
NVS, Krievijā u.c. 

•Loģistika, 
eksports, imports 

Starptautiskas 
nozīmes dzelzceļa 

līnijas, 
automaģistrāles 

Ģeogrāfiskais 
izvietojums 

Nodokļu 
atlaides 

Brīvās zonas 
izveides iespēja 
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1. RSEZ KOMERCSABIEDRI BU 
DARBI BAS REZULTA TI 

2.1. RSEZ attīstības tendences un komercsabiedrību skaits 

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona ir viena no četrām speciālajām ekonomiskajām 

zonām un brīvostām Latvijā un vienīgā Latgales reģionā, kas piedāvā uzņēmumiem īpaši 

labvēlīgu nodokļu vidi. RSEZ (teritorija - 1155 ha Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada 

administratīvajās teritorijās) reģistrētās komercsabiedrības var saņemt tiešās nodokļu 

atlaides (no 80 līdz 100 procentu apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 

un 80 procentu no uzņēmuma ienākuma nodokļa summas u.c.) un netiešo nodokļu 

atvieglojumus (Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme preču piegādēm RSEZ 

ietilpstošajā brīvajā zonā to tālākai eksportēšanai u.c.). 

RSEZ darbības priekšrocības ir izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums Eiropas 

Savienības austrumu robežas tuvumā, starptautisku transporta maģistrāļu un dzelzceļa 

līniju krustpunktā, labvēlīga nodokļu atlaižu sistēma, stabilas sadarbības tradīcijas ar 

Krieviju un konkurētspējīgas ražošanas izmaksas Eiropas kontekstā. Ļoti būtiska 

priekšrocība ir cilvēkresursu pieejamība un 

kvalitāte, ko nodrošina sadarbība ar izglītības 

iestādēm.  

RSEZ darbībā izmaiņas pozitīvā virzienā 

uzsākās pēc Latvijas pievienošanās Eiropas 

Savienībai, kad Rēzekne un Latgales reģions 

kļuva par Eiropas Savienības ārējo robežu un par 

Rēzekni kā potenciālo investīciju vietu sāka 

interesēties Rietumu valstu uzņēmumi, kas vēlas 

attīstīt sadarbību ar Krieviju. Savukārt pēc 

pievienošanās Šengenas zonai RSEZ ir kļuvusi par 

pievilcīgu biznesa vietu Krievijas un NVS uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināt 

uzņēmējdarbību Rietumu virzienā. Tomēr nozīmīgākās pārmaiņas RSEZ darbībā ir 

vērojamas pēc juridiskā statusa maiņas un 

teritorijas izmaiņām 2010. gada sākumā.  

Kopš 2009. gada beigām ir izdevies 

piesaistīt vairākus jaunus uzņēmumus un 

radīt jaunas darbavietas. Kā piemērus var 

minēt RSEZ „RIGAMET” SIA un „NewFuels” 

RSEZ SIA, kuri ir uzbūvējuši jaunas 

rūpnīcas, uzsākuši ražošanu 2010. gadā un 

nodarbina vairāk kā 35 darbiniekus. 

2011. gadā jaunu ražotni ir atvēris RSEZ „REDIUS” SIA, bet SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ 

paplašinājis esošo ražotni, kopā izveidojot vairāk kā 50 jaunas darba vietas.  
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RSEZ komercsabiedrību skaits kopš 2006. gada ir palielinājies vairāk nekā divas 

reizes un 2012. gada ir 13 komercsabiedrības, kurās ir 713 strādājošie. RSEZ 

komercsabiedrību skaits kopš 2008. gada palielinās. RSEZ statusa piešķiršanas 

procedūra 2012. gada nogalē uzsākta vēl vienai komercsabiedrībai. 

 

 
1. attēls. RSEZ komercsabiedrību skaits 2008. - 2012. gadā 

 

Turklāt kopš 2010. gada atļaujas saņēmušas 8 jaunas komercsabiedrības un ar 3 

komercsabiedrībām pārtraukta sadarbība. 

2.2. Nodarbināto skaits RSEZ komercsabiedrībās 

Nodarbināto skaits RSEZ komercsabiedrībās 2008. – 2009. gadā strauji samazinājās 

(2. att.), ko galvenokārt ietekmēja divi faktori. Pirmkārt, 2006. – 2007. gadā tika realizēti 

apjomīgi investīciju projekti moderno tehnoloģiju ieviešanai, kā rezultātā samazinājās 

roku darba izmantošana RSEZ komercsabiedrībās un tika samazināts nodarbināto 

skaits. Otrkārt, ekonomiskās lejupslīdes apstākļos atsevišķās RSEZ komercsabiedrības 

sašaurināja savu ražošanas apjomu vai arī pilnībā pārcēla ražošanu uz citām valstīm. 

Tomēr kopš 2009. gada ir vērojama nodarbināto skaita palielināšanas RSEZ 

komercsabiedrībās un no 2009. gada līdz 2012. gadam nodarbināto skaits RSEZ 

komercsabiedrībās ir palielinājies par 28 procentiem. 
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2.attēls. Nodarbināto skaits RSEZ komercsabiedrībās 1998. - 2011. g. 

 

RSEZ komercsabiedrībās kopā nodarbināti vairāk nekā 700 strādājošo jeb gandrīz 

25 procenti no visiem nodarbinātajiem apstrādes rūpniecībā Rēzeknē un novadā 

(apstrādes rūpniecībā pilsētā un novadā darbojas 134 uzņēmumi, no tiem ~ 10 procenti 

ir RSEZ komercsabiedrības). Lielākie darba devēji ir finiera saplākšņa ražotne “VEREMS” 

RSEZ SIA (325 nodarbinātie), metālapstrādes uzņēmums SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ (89 

nodarbinātie), virvju un tauvu ražotājs RSEZ “MAGISTR - FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA 

(82 nodarbinātais). 

2.3. Investīciju apjoms un apgrozījums RSEZ komercsabiedrībās 

Ārvalstu tiešo investīciju apjoms (ĀTI) Rēzeknē ir 3,6 milj. latu un 88,90 procenti no 

tām ir veiktas tieši RSEZ komercsabiedrībās (lielākās ĀTI - „NewFuels” RSEZ SIA un 

„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS, RSEZ "MAGISTR - FISKEVEGN GROUP.MFG" SIA).  

RSEZ komercsabiedrībās ir veiktas gan ārvalstu tiešās investīcijas, gan rezidentu 

investīcijas - kopumā RSEZ komercsabiedrības kopš Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

ir ieguldījušas gandrīz 63 milj. latu infrastruktūras un moderno zonas izveides 

tehnoloģiju attīstībā, tomēr sekmīgākie ir bijuši pēdējie 7 tās darbības gadi, kad ir 

ieguldīti 47,2 milj. latu jeb 6,7 milj. latu vidēji gadā. Savukārt pēc RSEZ juridiskā statusa 

maiņas jeb 2010. – 2012. gadā ir veikti 35,62 procenti no kopējiem RSEZ 

komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumiem kopš 1998. gada (3. att.). 
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3. attēls. RSEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūras un moderno 
tehnoloģiju attīstībā 1998. – 2011. gadā, latos. 

 

RSEZ komercsabiedrību apgrozījums 

RSEZ komercsabiedrību apgrozījums ir stabili audzis kopš 1998. gada un 2012. gadā 

ir sasniedzis augstāko rādītāju visā RSEZ darbības laikā – 43,56 milj. latu, kas, salīdzinot 

ar 2011. gadu, pieauga par 5,2 milj. latu jeb 11,9 procentiem ( 4. att.) un, salīdzinot ar 

2009. gadu, pieauga par 26,1 milj. latu jeb 60,1 procentiem.  

 
4. attēls. RSEZ komercsabiedrību apgrozījums 1998. – 2011. gadā, latos 

 

Var secināt, ka RSEZ komercsabiedrību darbības rādītāji 2012. gadā, salīdzinot ar 

2011. gadu, ir uzlabojušies, arī komercsabiedrību skaits, kas izmanto RSEZ nodokļu 

atvieglojumus, ir stabils. 
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3. FINANS U RESURSI 

3.1. Ienākumu un izdevumu struktūra 

RSEZ pārvaldes budžetu veido: 

 ieņēmumi, kas gūti RSEZ pārvaldes darbības rezultātā; 
 iemaksas no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām; 
 iemaksas no dažādiem fondiem. 

RSEZ pārvalde tiek 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 finansēšanas plānam šādiem mērķiem:  

 RSEZ pārvaldes un tās programmu finansēšanai; 

 RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstīšanai; 

 zemes un citu nekustamo īpašumu iegādei RSEZ teritorijā. 

RSEZ attīstības veicināšanai ir izveidota institūcija – RSEZ komercdarbības atbalsta 

fonds (turpmāk tekstā - Fonds). Tā tiesiskais statuss ir noteikts RSEZ likumā. Fonda 

mērķis ir RSEZ komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī RSEZ 

teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana. Saskaņā ar RSEZ likumu fondu pārvalda 

pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”. 

Fonda līdzekļi tiek uzskaitīti RSEZ pārvaldes komercdarbības atbalsta fonda 

speciālajā budžetā. Ar RSEZ komercdarbības atbalsta fonda speciālā budžeta 

(turpmāk tekstā – Speciālais budžets) līdzekļiem tā nolikumā noteiktajos gadījumos un 

kārtībā rīkojas RSEZ uzraudzības padome. Fondā tiek ieskaitīti RSEZ komersantu 

atskaitījumi no peļņas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par komercdarbību RSEZ 

teritorijā; ārvalstu un starptautisko palīdzības institūciju mērķiemaksas, ziedojumi un 

dāvinājumi; fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi; 

iemaksas no dažādiem fondiem u.c.  

No RSEZ komercdarbības atbalsta fonda speciāla budžeta līdzekļiem var finansēt:  

 RSEZ teritorijas izpētes un attīstības programmas; 

 RSEZ komercdarbības izpētes, uzsākšanas un atbalsta, kā arī mācību 

programmas;  

 RSEZ izglītības programmas;  

 ieguldījumus RSEZ teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos; 
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 maksājumus RSEZ komersantiem, dotējot to ieguldījumus, atmaksājot to kredītus 

un kredītprocentus, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem: 

radījuši jaunas darbavietas, ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju, 

palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu, 

izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības produkciju. 

2012. gadā RSEZ pārvaldes kopējie ieņēmumi pamatbudžetā un RSEZ 

komercdarbības atbalsta fonda speciālajā budžetā bija 92365 lati un, salīdzinājumā ar 

2011. gadu, ir palielinājušies par 32795 latiem jeb 55,05 procentiem. 2012. gadā 52 

procentus no kopējiem RSEZ pārvaldes ieņēmumiem veido dažādi nenodokļu ieņēmumi 

(ieņēmumi no RSEZ komercsabiedrību ikgadējiem atskaitījumiem atbilstoši noslēgtajiem 

līgumiem par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā), dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem – 28 procentus, pašvaldību budžeta transferti – 19 procentus, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi –1 procentu. Ieņēmumu procentuālo struktūru skat. 

5. attēlā. 

5. attēls. RSEZ pārvaldes ieņēmumu struktūra 2012. gadā (procentos) 

RSEZ pārvaldes kopējie izdevumi pamatbudžetā un RSEZ komercdarbības atbalsta 

fonda speciālajā budžetā 2012. gadā bija 50041 lati, tas ir par 127 latiem vairāk nekā 

2011. gada budžeta faktiskie izdevumi (skat. 6.attēlu). Iestādes naudas līdzekļu un 

noguldījumu atlikums pamatbudžetā un speciālajā budžetā kopā perioda sākumā bija 

17392 lati, kas ir par 9402 latiem vairāk nekā 2011. gada sākumā. Iestādes naudas 

līdzekļu un noguldījumu atlikums pamatbudžetā un speciālajā budžetā kopā perioda 

beigās bija 59716 lati, kas ir par 42324 latiem vairāk nekā 2011. gada beigās. 
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6.attēls. RSEZ pārvaldes budžets, 2010. -  2012.g., latos 

RSEZ pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā bija 49507 lati un, 

salīdzinājumā ar 2011. gadu, ir palielinājušies par 3338 latiem. Pieaugumu galvenokārt 

ietekmēja ieņēmumu palielinājums no RSEZ komercsabiedrību ikgadējiem 

atskaitījumiem. 2012. gadā 53 procentus no pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumiem veido 

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, pašvaldību budžeta transferti – 36 procentus, RSEZ 

komercsabiedrību ikgadējie atskaitījumi – 10 procentus, ieņēmumi par zemes nomu – 1 

procentu. Pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā bija 49507 lati. 

2012. gadā lielākos pamatbudžeta izdevumus 41773 latu apjomā veido uzturēšanas 

izdevumi, tajā skaitā izdevumi atalgojumam – 25363 lati, darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksām – 6872 lati un maksājumiem par precēm un pakalpojumiem –

 9538 lati (skat. 1. pielikumu „Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas”). 

Kopējie pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā bija 43340 lati un, salīdzinājumā ar 2011. 

gadu, tie ir samazinājušies par 4728 latiem. 

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā bija 

42858 lats, salīdzinājumā ar 2011. gadu, tie ir palielinājušies par 29457 latu. No RSEZ 

komercdarbības atbalsta fonda speciālā budžeta 2012. gadā tika piešķirti 6000 latu RSEZ 

komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšanai. Atbalstīti šādi RSEZ 

komersantu projekti: 

 „Alus produkcijas kvalitātes uzlabošana un kvasa ražošanas līnijas jaudas 
palielināšana” (SIA RSEZ „DFD”); 

 „RSEZ „LATION” SIA ģeneratora iegāde uzņēmuma nepārtrauktas un drošas 
darbības nodrošināšanai”. 

2012. gadā RSEZ komercsabiedrībām saskaņā ar finansējuma līgumiem tika 

izmaksāti avansi 30 procentu apmērā no finansējuma summas, kas kopā ir 1800 latu, bet 

atlikušās summas tiks izmaksātas pēc projektu īstenošanas un visu nepieciešamo 

atskaišu iesniegšanas. 2012. gadā RSEZ komercsabiedrībām 4900 latu apmērā tika 
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izmaksātas atlikušās finansējuma summas par 2011. gadā apstiprinātiem projektiem. 

3.2. Bilance 

RSEZ pārvaldes gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites 

datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā, un 

ievērojot atbilstošos Latvijas Republikas normatīvos aktus. Bilances vērtība pārskata 

perioda beigās bija 64678 lati. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, bilances 

kopsumma palielinājusies par 45612 latiem. RSEZ pārvaldes pašu kapitāla īpatsvars 

veido 99 procentus no bilances kopsummas (pašu īpašuma vērtības koeficients – pašu 

kapitāla attiecība pret visu bilances kopsummu - Ve = Eo : Ba 63906 : 64678 = 0,99). 

Debitori apgrozāmo līdzekļu sastāvā ir 4,43 procenti. Naudas līdzekļu atlikums bankās uz 

2012. gada 31. decembri ir 59716 lati jeb 94,87 procenti no apgrozāmiem līdzekļiem. 

18,52 procenti no naudas atlikuma ir pārvaldes pamatbudžeta kontos, bet 81,48 procenti 

RSEZ Komercdarbības atbalsta fonda speciālā budžeta kontā (skat. 2. pielikumu “RSEZ 

pārvaldes kopsavilkuma bilance”).  

3.3. Budžets 

RSEZ pārvaldes 2012. gada budžets apstiprināts RSEZ pārvaldes Uzraudzības 

padomes sēdē 2012. gada 24. janvārī (protokols Nr. 1-4/1), Rēzeknes pilsētas domes 

sēdē (lēmums Nr. 16, protokols Nr. 3, 1., 2. punkts, 27.01.2012.) un Rēzeknes novada 

domes sēdē (protokols Nr. 3, 3. punkts, 02.02.2012.). 

2012. gadā pārvaldes kopējie ieņēmumi 92365 lati, bet izdevumi 50041 lati, naudas 

atlikums norēķinu kontos gada sākumā bija 17392 lati, tajā skaitā pamatbudžetā – 4891 

lats un speciālajā budžetā – 12501 lats, bet naudas atlikums uz gada beigām ir 59716 lati, 

tajā skaitā pamatbudžetā – 11058 lati un speciālajā budžetā – 48658 lati. 

2012. gadā RSEZ pārvaldes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi bija 49507 lati, kas 
attiecībā pret plānoto ir 112 procenti, savukārt izdevumi – 43340 lati, kas attiecībā pret 
plānoto ir 88 procenti (skat. 3. pielikumu “RSEZ pārvaldes budžeta izpildes analīze 
(latos)”). 
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4. RSEZ DARBI BAS REZULTA TI 

4.1. RSEZ stratēģiskie mērķi 

Citējot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.pantu, „Rēzeknes speciālā 

ekonomiskā zona 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 darbavietu radīšanai. 

Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai ir jāveicina Rēzeknes, Rēzeknes novada un 

visa Latgales reģiona attīstība.” 

Lai īstenotu minētos mērķus, tika izstrādāts RSEZ attīstības plāns 2007.–

2013. gadam, kas apstiprināts 2007. gada 21. jūnijā. Tajā noteiktas RSEZ attīstības 

prioritātes un stratēģiskie mērķi septiņu gadu periodam, kā arī definēti konkrēti 

pasākumi mērķu sasniegšanai. 

Lai īstenotu RSEZ vīziju un kļūtu par Latgales attīstības dzinēju, starptautiski 

atpazīstamu investīciju ražošanā vietu un starptautiska mēroga loģistikas centru, RSEZ 

attīstības plānā ir noteiktas četras galvenās prioritātes: 

 Augstas kvalifikācijas darbinieku sagatavošana un piesaiste RSEZ uzņēmumiem; 

 Esošo RSEZ uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana; 

 Uzņēmējdarbības ar augstāku pievienoto vērtību veicināšana; 

 Uz Austrumu - Rietumu saikni balstītu ekonomikas attīstība un jaunu uzņēmumu 

piesaiste. 

Atbilstoši prioritātēm ir definēti RSEZ stratēģiskie attīstības mērķi un izstrādāta 

rīcības programma. Attīstības plāns ir pamatdokuments ikgadējo prioritāšu noteikšanai 

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda līdzekļu sadalei, kā arī pārskata gada RSEZ 

darbības plāna noteikšanai. 

4.2. RSEZ darbības plāns 2012. gadam un tā izpilde 

2012. gada RSEZ darbības plāna galvenie darbības virzieni bija: 

 komercdarbības veicināšana RSEZ teritorijā;  

 RSEZ tēla popularizēšana; 

 sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem; 

 komercdarbības vides uzlabošana RSEZ teritorijā; 

 projektu aktivitātes un līdzdalība projektos. 

2012. gadā Ministru kabinets atbalstīja grozījumus nodokļu atlaižu piemērošanas 

termiņa pagarināšanai Rēzeknes un kopumā Latvijas SEZ līdz 2035. gadam, kas cēla 

potenciālo investoru un uzņēmēju pārliecību par RSEZ nodokļu atlaižu piemērošanu 

nākotnē. 
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RSEZ administrēšana 

2011. gadā RSEZ komercsabiedrības statusu ieguvusi viena komercsabiedrība – 

metālapstrādes uzņēmums RSEZ „LATION” SIA, kas ražo metināšanas un gāzi regulējošo 

iekārtu komplektējošās daļas. 

2012. gadā ir organizētas 11 RSEZ pārvaldes Uzraudzības padomes sēdes un 4 RSEZ 

Uzņēmējdarbības komisijas sēdes. 

Ir izstrādāti vairāki iekšējie normatīvie akti Iestādes darba efektivitātes nolūkos, kā 

arī īstenots un izvērtēts RSEZ komercdarbības atbalsta fonda projektu konkurss RSEZ 

komersantiem. 

Komercdarbības veicināšana RSEZ teritorijā  

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda projektu 

konkursa ietvaros 2 projektiem piešķirts 

finansējums un finansēti 2 projekti. Pēc 

potenciālo investoru, LIAA (Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūras) un uzņēmēju 

pieprasījuma tikuši izstrādāti 88 investīciju 

piedāvājumi, tai skaitā, sagatavotas 16 

prezentācijas dažādām mērķauditorijām: LIAA 

pārstāvjiem, ārzemju potenciālajiem 

investoriem no Krievijas, Polijas, Moldovas, Ķīnas Tautas Republikas, elektropreču un 

sintētisko materiālu ražotājiem un citiem interesentiem uzņēmējdarbības un investīciju 

jomā. 14 potenciālo investoru pieprasījumi vainagojušies ar vizītēm RSEZ teritorijā, 

pieejamo nekustamo īpašumu apskati un iepazīšanos ar komercdarbības iespējām RSEZ 

teritorijā. 2012. gadā uzņemtas 8 delegācijas un sagatavotas 58 atbildes uz jautājumiem 

par RSEZ statusu un tā iegūšanu un brīvās zonas izveidi, tajā skaitā sniegtas 

konsultācijas, sagatavota informācija un izdales materiāli attiecībā uz dokumentu 

paketes sagatavošanu RSEZ statusa iegūšanai. 

RSEZ tēla popularizēšana 

RSEZ pārvaldes mājas lapā regulāri tiek atjaunota informācija par aktualitātēm, kā 

arī regulāri tiek izstrādāti reklāmas materiāli izvietošanai masu medijos. 2012.gadā 

izveidoti 2 sižeti par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, publicēta viena publikācija 

„Latvijas Vēstnesī”, 19 preses relīzes, kā 

arī par Rēzeknes speciālo ekonomisko 

zonu izvietotas 11 publikācijas presē un 

31 ziņa LETA, kurās minēta RSEZ. 

19.10.2012. notika arī Rēzeknes SEZ 15 

gadu jubilejai veltīts pasākums, kura 

laikā tika apbalvoti labākie 2012. gada 

RSEZ uzņēmumi „VEREMS” RSEZ SIA un 

SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ un godināti 
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citi RSEZ komersanti par ieguldījumu RSEZ attīstībā.  

Sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem 

Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 

POLARIS procesa ietvaros investoru piesaistei, 2012. gadā sagatavotas 11 atbildes LIAA 

pārstāvjiem par nekustamo īpašumu, investīciju objektiem u.c. jautājumiem. RSEZ 

pārvalde ir piedalījusies vairākos nacionālā/reģionālā līmeņa pasākumos, darba grupās 

komercdarbības veicināšanai, 

nozaru politikas dokumentu un 

nacionālā līmeņa plānošanas 

dokumentu sagatavošanai, 

piemēram, priekšlikumu izstrāde 

„Iespēju Latgale” programmai, 

Latvijas nacionālajam attīstības 

plānam, Nacionālās industriālās 

politikas vadlīnijām, kā arī Latvijas 

Republikas Finanšu ministrijai un 

Eiropas Komisijai par plānotajām 

valsts atbalsta pamatnostādnēm 

2014. - 2020. gadam u.c. RSEZ pārvalde aktīvi piedalījusies arī pašvaldības organizētās 

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam un Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam darba grupās. 

Komercdarbības vides uzlabošana RSEZ teritorijā 

2012. gadā apstiprināti grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un 

likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās RSEZ 

darbības termiņa pagarināšanai no 2017. līdz 2035. gadam. 2012. gadā sagatavoti 

priekšlikumi likumprojektam „Zemes pārvaldības likums”, „Grozījumi likumā „Par 

pašvaldībām””, „Par grozījumiem likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un 

speciālajās ekonomiskajās zonās””, noteikumu projektam „Noteikumi par koku ciršanu 

mežā” u.c. Ir tikuši uzsākti arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 

2014. - 2020. gadam izstrādes sagatavošanas darbi - veikta Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas esošās situācijas analīze.  

Projektu aktivitāte un līdzdalība projektos 

2012. gadā RSEZ pārvalde ir sagatavojusi un iesniegusi projekta „Increasing 

Competitiveness for Border Regions of Latvia and Russia by Encouraging of Potential of 

Two Countries” pieteikumu programmas Estonia – Latvia - Russia Cross Border 

Cooperation Programme ietvaros, kā arī sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un 

SIA „Ekolat” izstrādāts „Pētījums par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo 

teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām”.  
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KOPSAVILKUMS 

2012. gads RSEZ pārvaldei ir bijis darbīgs un auglīgs gads gan investoru piesaistes 

ziņā, gan RSEZ uzņēmumu sasniegumu ziņā. Pārskatā minētie fakti un skaitļi skaidri 

parāda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības tendences un līdz ar to 

Rēzeknes un Latgales reģiona ekonomisko izaugsmi kopumā.  

 

Neatlaidīgs darbs attiecībā uz RSEZ vīzijas realizēšanu, mērķiem, uzdevumiem un 

stratēģijas ievērošanu ir galvenais sasniegumu avots, kas ļauj Rēzeknes SEZ kā 

reģionālās attīstības instrumentam netieši veicināt reģionālo izaugsmi. RSEZ pārvalde 

2012. gadā ir aktīvi strādājusi darba grupās, iesaistījusies RSEZ tēla popularizēšanas 

pasākumos, likumprojektu izstrādē, prezentāciju un informācijas sniegšanā, kā arī 

sniegusi konsultācijas, lai iesaistītu uzņēmējus komercdarbībā RSEZ. 

Ar katru gadu šie pasākumi nodrošina arvien lielākus panākumus un tas liek noticēt, 

ka reģionālā izaugsme ir iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvas darbības un uzņēmības, kā arī 

pārdomātas un mērķtiecīgas valsts politikas nopelns un ka RSEZ vīzijas realizēšana ir 

tikai un vienīgi laika jautājums.  
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2012.gada pārskats 
 

1. pielikums 

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (LVL) 

 

Pamatbudžeta 

izdevumi 

 

2011. 

gads 

faktiski 

 

Izdevumu 

struktūra 

2012. gads Izdevumu 

struktūra 

(%) 

% no 

plāna 

Pieau- 

gums (+), 

samazi-

nājums (-) 

(%) 
apstiprināts faktiski 

Uzturēšanas 

izdevumi 
47 533 98.89 47 355 41 773 96.38 88.21 -12.11 

Kārtējie izdevumi 47 533 98.89 47 355 41 773 96.38 88.21 -12.11 

Atalgojums 24 583 51.14 2 6430 25 363 58.52 95.96 3.17 

Darba devēja soc.  

apdrošināšanas 

iemaksas 

6 731 14.01 8 352 6 872 15.85 82.28 2.09 

Maksājumi par 

precēm  

un pakalpojumiem 

16 219 33.74 12 573 9 538 22.01 75.86 -41.19 

Kapitālie izdevumi 500 1.04 1 650 1 567 3.62 94.97 213.40 

Dažādi izdevumi, 

kas  

veidojas pēc 

uzkrāšanas  

principa un nav 

klasificēti 

 iepriekš 

35 0.07 50 0 0 0 0 

IZDEVUMI KOPĀ 48 068 100 49 055 43 340 100 88.35 -9.84 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2012.gada pārskats 
 

2. pielikums 

RSEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance 

Konta Nr. Posteņa nosaukums 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda  

sākumā 

  AKTĪVS 64 678 19 066 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1 730 433 

1200 Pamatlīdzekļi 1 730 433 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 730 433 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  62 948 18 633 

2100 Krājumi 441 12 390 

2300 Debitori 2 791 0 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
0 2 

2600 Naudas līdzekļi 59 716 17 392 

  PASĪVS 64 678 19 066 

3000 Pašu kapitāls 63 906 18 599 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 63 906 18 599 

3510 
Iepriekšējo pārskata budžeta izpildes 

rezultāts 
18 599 9 858 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 45 307 8 741 

5000 Kreditori 772 467 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 772 467 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
500 0 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 272 467 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2012.gada pārskats 
 

3. pielikums 

RSEZ pārvaldes budžeta izpildes analīze (LVL) 

   2011.g. 

faktiski 

               2012.g. % no  

plāna 

Pieaugums (+), 

samazinājums (-) 

(%) 
apstiprināts faktiski 

Ieņēmumi 59570 89643 92365 103 55.05 

Pamatbudžeta 

ieņēmumi 
46169 44164 49507 112.10 7.23 

t.sk.  Pamatbudžeta 

nenodokļu ieņēmumi 
3495 0 5000 0 43.06 

Pamatbudžeta maksas 

pakalpojumi  

un citi pašu ieņēmumi 

674 164 507 309 -24.78 

Pašvaldību budžetu 

transferti 
16000 18000 18000 100 12.5 

Pamatbudžeta dotācija 

no vispārējiem  

ieņēmumiem 

26000 26000 26000 100 0 

Speciālā budžeta 

ieņēmumi 
13401 45 479 42 858 94.24 219.81 

Līdzekļu atlikums 

gada sākumā 
7990 17392 17392 100 117.67 

Izdevumi 50168 89960 50041 55.63 -0.25 

Pamatbudžeta izdevumi 48068 49055 43340 88.35 -9.84 

t.sk. atlīdzība 31314 34782 32235 92.68 2.94 

        Preces un 

pakalpojumi 
16219 12573 9538 75.86 -41.19 

Speciālā budžeta 

izdevumi 
2100 40905 6701 16.38 219.10 

Līdzekļu atlikums 

gada beigās 
17392 17075 59716 349.73 243.35 

 


