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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 2015. gadā darbojas 18 komercsabiedrības, un to skaits salīdzinājumā ar 
2009. gadu ir palielinājies 2 reizes; 

 RSEZ komercsabiedrības statuss un atļaujas komercdarbības veikšanai RSEZ teritorijā 
2015. gadā piešķirtas 2 jauniem uzņēmumiem – metālapstrādes uzņēmumam RSEZ 
SIA „IRBIS Technology” un kompozīta armatūras ražotājam RSEZ SIA „ALBA 
KOMPOZIT”; 

 gūta atzinība britu laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Magazine” 2015. gada 

aptaujā par perspektīvākajām ekonomiskajām zonām pasaulē divās kategorijās – 
infrastruktūras attīstība un reinvestīcijas;  

 saņemti informācijas pieprasījumi par RSEZ un sagatavota informācija uz 79 
potenciālo investoru, uzņēmēju, uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju un citu 
interesentu pieprasījumiem; 

 sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvjiem POLARIS 
procesa ietvaros sagatavota informācija par RSEZ 5 potenciālo investoru 
pieprasījumiem; 

 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;  

 ņemta dalība LIAA organizētā starptautiskā uzņēmējdarbības foruma “Discover 
Business Opportunities in Latvia – Global Business Forum” rīkošanā;  

 RSEZ komercsabiedrības infrastruktūras attīstībā un moderno tehnoloģiju ieviešanā 
investējušas 17,3 miljonus eiro; 

 kopējais RSEZ komercsabiedrību apgrozījums sasniedzis 70,5 miljonus eiro, kas ir 
lielākais rādītājs kopš RSEZ izveides;  

 18 RSEZ komercsabiedrībās kopumā ir nodarbināti 811 strādājošie, kas ir par 39 
strādājošajiem vairāk nekā 2014. gadā; 

 organizēts RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss un svinīgā pasākumā 
godinātas sekmīgākās RSEZ komercsabiedrības pēc 2015. gada darbības rādītājiem. 
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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. gadā ir labi atpazīstama un konkurētspējīga speciālā ekonomiskā 

zona ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā. Ciešā sadarbībā gan ar 
tuvākajām kaimiņu valstīm, gan citām valstīm Eiropā un pasaulē, tā kļuvusi 

par nozīmīgu uzņēmējdarbības un loģistikas centru. 
 
 RSEZ ir ieguvusi plašu atpazīstamību, te koncentrēti daudzi Latvijas un 

ārvalstu uzņēmumi, kuru produkcija ir labi atpazīstama un konkurētspējīga 
pasaules tirgū. 

 
 RSEZ dod ievērojamu pienesumu reģiona ekonomikā un veicina sociālo 
attīstību un dzīves līmeņa paaugstināšanos, gan tieši, gan netieši nodrošinot 

darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Zinātnes sasniegumu 
izmantošana un jaunu, modernu tehnoloģiju ieviešana rada nodarbinātības 

iespējas jauniešiem. 
 

 RSEZ 2020. gadā piedāvā uzņēmējiem pievilcīgu, sakārtotu teritoriju ar labi 
attīstītu infrastruktūru un daudzveidīgām uzņēmējdarbības iespējām. 

Mērķtiecīga un pārdomāti īstenota mārketinga stratēģija ir veicinājusi augstu 
pieprasījumu pēc brīvajām teritorijām. 

 
 RSEZ pārvalde ir kompetentākais investoru padomdevējs reģionā, sniedzot 

atbalstu un konsultācijas gan jauniem, gan esošiem uzņēmumiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanā, dokumentu sagatavošanā, informāciju par 

nodokļu atlaidēm, fondiem, brīvajām teritorijām, īpašumiem, darbaspēku 
u.c. jautājumiem. 
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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 

 Nodrošināt kvalitatīvu inženiertehnisko 

infrastruktūru un ceļus industriālajās 

teritorijās 

 Veicināt RSEZ teritorijas attīstību un 

degradēto industriālo teritoriju 

revitalizāciju 

Efektīva 
pārvaldība 

Kvalitatīvi un efektīvi 
pašvaldību un RSEZ 
pārvaldes sniegtie 
pakalpojumi uzņēmējiem 
un klientiem 

 Paaugstināt RSEZ pārvaldes kapacitāti un 

darbības efektivitāti 

 Nodrošināt efektīvu RSEZ pārvaldes 

sadarbību ar pašvaldībām RSEZ teritorijas 

attīstībai 

 Veicināt sadarbību starp valsts, pašvaldību, 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un 

uzņēmējiem 

 Efektīva RSEZ komercdarbības fonda 

administrēšana RSEZ attīstībai 

Atpazīstams 
RSEZ tēls 
nacionālajā un 
starptautiskajā 
mērogā 

RSEZ kā pievilcīgas 
uzņēmējdarbības vietas 
atpazīstamība 

 Nodrošināt RSEZ publicitāti Latvijā un 

starptautiskajā mērogā 

 Veicināt RSEZ mārketinga pasākumu 

efektivitāti 

 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 PĀRVALDES STRUKTŪRA 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 
(turpmāk – RSEZ pārvalde) ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes 
pārraudzībā esoša pašvaldību kopīga 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 administrācija. 
Uzraudzības padome darbojas četru locekļu sastāvā, no kuriem divus padomes locekļus 
deleģē Rēzeknes pilsētas dome un divus padomes locekļus deleģē Rēzeknes novada 
pašvaldība. RSEZ pārvaldnieks vada RSEZ administrācijas darbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un pašvaldību kopīgās iestādes 
„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” nolikumā noteikto uzdevumu un funkciju 
izpildi 2015. gadā nodrošināja 7 darbinieki. Papildus kā ārpakalpojums tika piesaistīti 
speciālisti citu administrācijas funkciju veikšanai. 

Uzraudzības padome 
 

2 Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji  
2 Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji 

 

Pārvaldnieks 

Administrācija 

Uzņēmējdarbības komisija 

5 RSEZ komercsabiedrību 

deleģēti pārstāvji 

Administratīvie darbinieki  

 Biroja administrators 

 Grāmatvedis  

Speciālisti 

 Juriskonsults 

 Ārējo sakaru 

organizators 

 Projektu vadītājs  

Tehniskie darbinieki 

 Apkopēja  
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RSEZ DARBĪBAS VIRZIENI 2015. GADĀ 

 

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

gadam” 2015. gadā galvenie RSEZ pārvaldes darbības virzieni bija:  

 atbalsta piešķiršanas administrēšana; 

 investīciju piesaiste; 

 RSEZ teritorijas attīstība; 

 sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem; 

 publicitātes un mārketinga aktivitātes 

 

Investīciju piesaiste 

2015. gadā RSEZ pārvalde sniedza informāciju, atbildot uz 79 pieprasījumiem no 

potenciālajiem investoriem, uzņēmējiem un citiem interesentiem. Diagrammā apkopotā 

informācija liecina, ka sniegtā informācija lielākoties ir bijusi saistīta ar jautājumiem par RSEZ 

statusa piešķiršanu, RSEZ priekšrocībām un nodokļu piemērošanu RSEZ teritorijā. Tāpat liela 

interese potenciālo investoru vidū ir bijusi saistībā ar nekustamā īpašuma pieejamību kā arī 

saistībā ar citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem. 

Investīciju piesaistes nolūkos 2015. gada laikā organizētas arī 9 potenciālo investoru 

vizītes.   

 

Informācija par RSEZ
Informācija par nekustamo

īpašumu
Cita informācija

. 63 39 51
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Sadarbības veicināšana ar ārvalstu, nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem 

Veicinot sekmīgu sadarbību ar LIAA, 2015. gadā POLARIS procesa ietvaros tika 

sagatavota informācija 5 pieprasījumiem un tika ņemta dalība 2 LIAA organizētajos forumos. 

Tāpat RSEZ pārvalde iesaistījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Rēzeknes 

pilsētas rīkotā starptautiskā uzņēmējdarbības foruma “Discover Business Opportunities in 

Latvia – Global Business Forum” pasākumu organizēšanā.  

 Ar mērķi attīstīt ārvalstu sadarbību RSEZ pārvalde 2015. gada laikā organizēja arī 

ārvalstu diplomātu vizītes RSEZ: Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 

Latvijā, Lietuvas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā un Zviedrijas Karalistes 

ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā vizītes. 

 Sekmējot sadarbību ar ārvalstu 

organizācijām un speciālajām ekonomiskajām 

zonām (SEZ), 2015. gadā RSEZ pārvaldes pārstāvji 

piedalījās Ļeņingradas apgabala Tirdzniecības-

rūpniecības kameras organizētajā seminārā 

Sanktpēterburgas pilsētā Krievijā, Baltijas 

ekonomisko zonu forumā Viļņā, SEZ kongresā 

Baltkrievijas pilsētā Gomeļā kā arī investīciju 

forumā Vitebskā, kura laikā tika parakstīts 

sadarbības līgums starp RSEZ un Vitebskas SEZ.   

Publicitātes un mārketinga aktivitātes 

2015. gadā pozitīva RSEZ publicitāte Latvijā un ārvalstīs tika nodrošināta, izmantojot 

masu medijus, interneta vietnes, kā arī sociālos tīklus. Kopā tika sagatavotas 14 preses relīzes 

(informācija) masu medijiem un RSEZ pārvaldes un pašvaldību mājaslapām interneta vietnēs, 

2 publikācijas ārvalstu izdevumos kā arī nodrošināta pastāvīga RSEZ Twitter konta 

informācijas uzturēšana un papildināšana. Tāpat 2015. gadā notika arī aktīva sadarbība ar 

citu masu mediju pārstāvjiem informācijas sniegšanā par RSEZ pārvaldes un 

komercsabiedrību darbību. 

 RSEZ publiskā tēla uzlabošanas nolūkos 

2015. gadā RSEZ pārvaldes pārstāvji piedalījās 

starptautiskajā ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) 

piesaistes izstādē “Investment Management 

Exhibition” Šveices pilsētā Cīrihē kā arī izstādē 

“Uzņēmēju dienas Latgalē”  
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RSEZ KOMERCSABIEDRĪBAS  

 

Ar RSEZ komercsabiedrības statusu 2015. gadā darbojas 18 komercsabiedrības, tostarp 2 
uzņēmumiem šis statuss piešķirts 2015. gadā. Salīdzinot ar 2010. gadu, RSEZ 
komercsabiedrību skaits ir palielinājies par 7 komercsabiedrībām.  

RSEZ komercsabiedrību skaita izmaiņas 2010. – 2015. g. 

RSEZ komercsabiedrības darbojas dažādās nozarēs, bet būtiskākās no tām ir 
kokapstrāde, metālapstrāde, iekārtu un instrumentu ražošana, kā arī uzglabāšana un 
noliktavu saimniecība. Lielākie ražošanas uzņēmumi, kas darbojas kā RSEZ 
komercsabiedrības, ir bērza saplākšņa ražotne „VEREMS” RSEZ SIA, koka granulu ražotājs 
„NewFuels” RSEZ SIA un metālapstrādes uzņēmums SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ.  

RSEZ komercsabiedrības nozaru sadalījumā 
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INVESTĪCIJU PIESAISTE 

 

ĀTI apjoms Rēzeknē un Rēzeknes novadā ir sasniedzis 9,3 milj. eiro un vairāk nekā 50 % 
no tām ir veiktas tieši RSEZ komercsabiedrībās. Lielākās ārvalstu tiešās investīcijas veiktas 
tādās RSEZ komercsabiedrībās kā „NewFuels” RSEZ SIA, „Atmosclear CHP” RSEZ SIA, 
„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS, RSEZ „MAGISTR - FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA un SIA 
„LEAX Rēzekne” RSEZ.  

Ārvalstu tiešās investīcijas RSEZ komercsabiedrībās (%) 

Avots: LURSOFT dati (2016. gada marts) 

RSEZ komercsabiedrībās 2015. gadā veikti ilgtermiņa ieguldījumi vairāk nekā 17,3 milj. 

eiro apmērā jeb par 18 % vairāk salīdzinājumā ar 2014. gada rādītājiem. Pēdējo gadu laikā, 
infrastruktūras un moderno tehnoloģiju attīstībā, tiek ieguldīti vidēji 12 milj. eiro gadā. 

 

RSEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi (milj. eiro) infrastruktūras un 

moderno tehnoloģiju attīstībā 
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RADĪTĀS DARBA VIETAS 

 

RSEZ komercsabiedrības 2015. gadā nodarbināja 811 strādājošo, kas ir par 39 
strādājošajiem vairāk nekā 2014. gadā. Nodarbināto skaits 2015. gadā, salīdzinot ar 2010. 
gadu, ir palielinājies par 26 %. 

 

Nodarbināto skaita izmaiņas RSEZ komercsabiedrībās 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopš 2009. gada RSEZ komercsabiedrībās ir radītas vairāk nekā 200 jaunas tiešās 

darbavietas un vairāk nekā 500 netiešās darbavietas.  

Vislielākais darba vietu skaita pieaugums 2015. gadā ir koka granulu ražotājam 
„NewFuels” RSEZ SIA (20 jaunas darba vietas), uzņēmumiem „VEREMS” RSEZ SIA un 
„Atmosclear CHP” RSEZ SIA (katrā uzņēmumā 8 jaunas darba vietas).  

Lielākie darba devēji 2015. gadā ir „VEREMS” RSEZ SIA (339 nodarbinātie), 
metālapstrādes uzņēmums SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ (139 nodarbinātie), virvju un tauvu 
ražotājs RSEZ „MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA (87 nodarbinātie).  
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APGROZĪJUMS un EKSPORTS 

 

RSEZ komercsabiedrību apgrozījums kopš 1998. gada ir stabili audzis un 2015. gadā 
sasniedza vairāk nekā 70,5 milj. eiro. Kā liecina informācija par 18 RSEZ komercsabiedrību 
apkopotajiem datiem, apgrozījuma pieaugums, salīdzinot ar 2014. gadu, pieaudzis par 18 %. 
Lielākais apgrozījuma apjoma pieaugums 2015. gadā bija graudu elevatoram „Rēzeknes 
dzirnavnieks” RSEZ AS - vairāk nekā 21 %.  

RSEZ komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu 2015. gadā: 

 „VEREMS” RSEZ SIA – 29,9 milj. eiro; 
 „NewFuels” RSEZ SIA – 15,4 milj. eiro; 
 SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 12,2 milj. eiro. 

 

RSEZ komercsabiedrību kopējais eksporta apjoms 2015. gadā sasniedza 18,5 milj. eiro. 
Salīdzinot ar 2010. gada rādītājiem, 2015. gadā vērojams eksporta apjoma pieaugums 74 % 
apmērā. Lielākais eksportētājs 2015. gadā bija metālapstrādes uzņēmums SIA „LEAX 
Rēzekne" RSEZ, kas eksportēja produkciju par vairāk nekā 11 milj. eiro apmērā. 

RSEZ komercsabiedrības – lielākie eksportētāji 2015. gadā: 

 SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 11 milj. eiro; 
 RSEZ „MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA – 2,7 milj. eiro; 
 „NewFuels” RSEZ SIA – 2,9 milj. eiro. 
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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 
aptirpinātajam budžetam.   

 

1. un 2. pielikumā ir atspoguļota RSEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance un RSEZ 

pārvaldes budžeta izpildes analīze. 

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 2015. gadā 

bija 37359 eiro, salīdzinājumā ar 2014. gadu tie ir samazinājušies par 8041 eiro. No RSEZ 

komercdarbības atbalsta fonda speciālā budžeta 2015. gadā tika piešķirti 13000 eiro RSEZ 

komersantu izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšanai.   

2011 2012 2013 2014 2015

Ieņēmumi 84760 131424 139837 166597 163410

Izdevumi 71383 71202 119516 153269 127084
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2015. gada pārskats 
 

RSEZ KOMERCSABIEDRĪBU GADA BALVA 

 

RSEZ pārvalde 2015. gadā organizēja ikgadējo RSEZ Gada balvas konkursu, kurā tika 
izvērtēti RSEZ komercsabiedrību iepriekšējā pārskata gada (t.i. 2014. gada) rezultāti, t.sk. 
veiktās investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās un eksportētās produkcijas apjoms, 
nomaksāto nodokļu apjoms un citi ekonomiskās attīstības rādītāji. Atbilstoši konkursa 
nolikumam un vērtēšanas kritērijiem tika izvērtēti RSEZ komercsabiedrību darbības 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.  

Balstoties uz 2014. gada darbības rezultātiem, apbalvojums „Gada uzņēmums” tika 
piešķirts divām RSEZ komercsabiedrībām – metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” 
RSEZ lielo/vidējo komercsabiedrību grupā un uzņēmumam „Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS 

mazo komercsabiedrību grupā  

Metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ apbalvojumi piešķirti 
nominācijās „Lielākais eksportētājs”, „Gada inovācijas”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada 
investīcijas”, „Straujāk augošais uzņēmums”, „Gada ražotājs”.  Uzņēmums SIA “LEAX 
Rēzekne” saņēma arī Atzinības rakstu par nodarbinātības veicināšanu un uzņēmējdarbības 
labās prakses popularizēšanu 2014. gadā. Savukārt, uzņēmums „Rēzeknes Dzirnavnieks” 
RSEZ AS (graudu elevators) saņēma apbalvojumus nominācijās – „Gada pakalpojumu 
sniedzējs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Straujāk augošais uzņēmums”, „Lielākais 
eksportētājs”, „Gada investīcijas”.   

Lielo/vidējo komercsabiedrību grupā Atzinības raksti par ieguldījumu RSEZ attīstībā 
2014. gadā piešķirti arī uzņēmumiem „VEREMS”, „REBIR”, „MAGISTR-FISKEVEGN 
GROUP.MFG”, „NewFuels”. Savukārt Mazo komercsabiedrību grupā Atzinības raksti par 

ieguldījumu RSEZ attīstībā 2014. gadā piešķirti uzņēmumiem „DFD”, „RIGAMET”, „EsJu”, „MB 
Properties”, „REDIUS”, „LATION” un „Atmosclear CHP”. 
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Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes publiskais 2015. gada pārskats 
 

1. pielikums 

RSEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance (EUR) 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata perioda  
sākumā 

 AKTĪVS 593221 465421 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 417547 337852 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 5136 0 

1200 Pamatlīdzekļi 412411 337852 

1210 Zeme, ēkas un būves 404878 331091 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 7533 6761 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  175674 127569 

2100 Krājumi 695 1179 

2300 Debitori 19622 3486 

2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un projektiem 

413 4286 

2600 Naudas līdzekļi 154944 118618 

 PASĪVS 593221 465421 

3000 Pašu kapitāls 591731 463901 

3500 Budžeta izpildes rezultāti 591731 463901 

3510 Iepriekšējo pārskata budžeta izpildes 
rezultāts 

463901 120567 

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 127830 343334 

5000 Kreditori 1490 1520 

5200 - 5900 Īstermiņa saistības 0 0 

5300 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem 
un darbuzņēmējiem 

0 0 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 1356 1520 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 
avansi/ Nākamo periodu ieņēmumi 

134 0 
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2. pielikums 

RSEZ pārvaldes budžeta izpildes analīze (EUR) 

   2014. g. 

faktiski 

               2015. g. % no  

plāna 

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

apstiprināts faktiski 

Ieņēmumi 166598 178890 163410 91.35 -1.91 

Pamatbudžeta ieņēmumi 121198 132635 126051 95.04 4.00 

t.sk. Pamatbudžeta nenodokļu 
ieņēmumi 

19942 31655 24860 78.53 24.66 

Pamatbudžeta maksas pakalpojumi  
un citi pašu ieņēmumi 

876 1460 1672 114.52 90.87 

Ārvalstu finanšu palīdzība 1105 0 0 0 0 

Pašvaldību budžetu transferti 38197 38442 38441 100 0.64 

Pamatbudžeta dotācija no 
vispārējiem  

ieņēmumiem 

61078 61078 61078 100 0 

Speciālā budžeta ieņēmumi 45400 46255 37359 80.77 -17.71 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 105289 118618 118618 100 12.66 

Izdevumi 153269 297508 127084 42.72 -17.08 

Pamatbudžeta izdevumi 110096 146583 115200 78.59 4.64 

t.sk. atlīdzība 67423 86215 81408 94.42 20.74 

        Preces un pakalpojumi 39803 52768 29137 55.22 -26.80 

Speciālā budžeta izdevumi 43173 150925 11884 7.87 -72.47 

Līdzekļu atlikums gada beigās 118618 0 154944  30.62 

 

 

 


