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PAMATINFORMĀCIJA

1.1

RSEZ pārvaldes juridiskais statuss un struktūra

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (turpmāk tekstā – 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 darba vietu
radīšanai. RSEZ darbība ir vērsta uz Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales
reģiona attīstības veicināšanu.
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 administrācija. 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 daļās;
− kontrolē noslēgto līgumu izpildi;
− novērtē kopīgās iestādes darbības rezultātus;
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− 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 Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas komercsabiedrībām.

1.2

RSEZ priekšrocības

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, konkurētspējīgas
ražošanas izmaksas Eiropas kontekstā, pieejams nekustamais īpašums, tehniskā un transporta
infrastruktūra, kvalitatīva RSEZ pārvaldes konsultācija uzņēmējdarbības uzsākšanai RSEZ
teritorijā.
RSEZ komersantu projektu ieviešanai un projektiem, kas vērsti uz RSEZ teritorijas attīstību,
tiek piešķirts RSEZ komercdarbības atbalsta fonda finansējums.
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 2011.
gadā ir 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 iespēja izmantot šādus netiešo nodokļu atvieglojumus: pievienotās
vērtības nodokļa 0 procentu likmi un atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, veidojot RSEZ
teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus.
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RSEZ KOMERCSABIEDRĪBU DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1

RSEZ komercsabiedrību skaits

2011. gadā ar RSEZ komercsabiedrības statusu un atļauju piemērot tiešo nodokļu
atvieglojumus darbojās 14 komercsabiedrības, tajā skaitā:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

finiera saplākšņa ražotne “VEREMS” RSEZ SIA;
mašīnbūves un metālapstrādes komercsabiedrība “REBIR” RSEZ AS;
mašīnbūves un metālapstrādes komercsabiedrība RSEZ “RIGAMET” SIA;
mašīnbūves un metālapstrādes komercsabiedrība SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ;
graudu elevatora un muitas noliktavu komercsabiedrība “Rēzeknes
Dzirnavnieks” RSEZ AS;
tauvu, virvju un tīklu ražotājs RSEZ “Magistr – Fiskevegn Group.MFG” SIA;
alus rūpnīca SIA RSEZ “DFD”;
koka granulu ražotājs “NewFuels” RSEZ SIA;
gāzes degļu ražošanas komercsabiedrība RSEZ “REDIUS” SIA,
u.c. komercsabiedrības.

„Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS teritorijā darbojas brīvās muitas zona, kurā var piemērot
arī netiešo nodokļu atvieglojumus atbilstoši likumam „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās”.

Komercsabiedrību skaits
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2.2

RSEZ komercsabiedrību ieguldījumi attīstībā

2011. gadā RSEZ komercsabiedrības ir veikušas ievērojamas investīcijas modernajās
tehnoloģijās un infrastruktūrā, tādējādi radot jaunas darba vietas un palielinot ražošanas un
sniegto pakalpojumu apjomu. RSEZ komercsabiedrību kopējais investīciju apjoms 2011. gadā
bija 10,16 miljoni latu, kas ir gandrīz 20 procenti no kopējām investīcijām RSEZ kopš tās
dibināšanas.
Lielākos ieguldījumus modernajās tehnoloģijās un infrastruktūras attīstībā 2011. gadā ir
veikuši koka granulu ražošanas komercsabiedrība „NewFuels” RSEZ SIA un mašīnbūves un
metālapstrādes komercsabiedrība SIA „LEAX Rēzekne” SIA.
Saskaņā ar Lursoft datiem (uz 25.04.2012.) 76 procenti no ārvalstu tiešajām investīcijām
Rēzeknē, kā arī 16,8 procenti no ārvalstu tiešajām investīcijām Rēzeknes novadā ir veiktas
tieši RSEZ uzņēmumos, t.i. “NewFuels” RSEZ SIA, “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS,
RSEZ „RIGAMET” SIA un SIA „LEAX Rēzekne RSEZ”.

Ieguldījumi RSEZ (milj.)

17%

21%
1998. - 2004. gads
2005. - 2009. gads

16%

2010. gads
2011. gads
46%

2.3

Eksporta apjoms

2011. gadā RSEZ komercsabiedrību kopējais eksporta apjoms bija 18,34 miljoni latu, kā
rezultātā pieaugums pret iepriekšējo pārskata gadu ir 145 procenti. Lielākais eksportētājs
2011. gadā bija koka granulu ražošanas komercsabiedrība „NewFuels” RSEZ SIA, kas
eksportēja produkciju par 7,91 miljoniem latu, t.i. 43 procenti no RSEZ komercsabiedrību
kopējā eksporta apjoma.
Nozīmīgākie RSEZ komercsabiedrību produkcijas eksporta galamērķi ir Norvēģija, Lietuva,
Igaunija, Dānija, Krievija un NVS valstis.
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RSEZ Rigamet "SIA"

2.4

"NewFuels" RSEZ SIA

Apgrozījums un darba vietas

2011. gadā būtiski palielinājusies RSEZ komercsabiedrību aktivitāte un neto apgrozījums ir
augstākais kopš 1998. gada. RSEZ komercsabiedrību kopējais neto apgrozījums 2011.gadā
sasniedza 38,48 miljonus latu, kas ir par 63 procentiem lielāks nekā 2010. gadā. Lielākais
apgrozījuma pieaugums pagājušajā gadā bijis finiera saplākšņa ražošanas komercsabiedrībā
“VEREMS” RSEZ SIA, koka granulu ražošanas komercsabiedrībā “NewFuels” RSEZ SIA un
mašīnbūves un metālapstrādes komercsabiedrībā “REBIR” RSEZ AS“REBIR”.
Kopumā RSEZ komercsabiedrībās 2011. gadā nodarbināti 712 strādājošie, turklāt strādājošo
skaits gada laikā palielinājies par 10 procentiem un jaunas darba vietas izveidotas uzņēmumos
SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, “NewFuels” RSEZ SIA u.c.

Apgrozījums
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FINANŠU 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 darba vietas, ieviesuši modernu (videi draudzīgu)
tehnoloģiju, palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta
apjomu, izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības
produkciju.

RSEZ pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi 2011. gadā bija 46 169 lati un, salīdzinājumā ar
2010. gadu, ir palielinājušies par 18 063 latiem. Pieaugumu galvenokārt ietekmēja dotāciju
palielinājums no vispārējiem ieņēmumiem un pašvaldību budžeta transferiem.

RSEZ pārvaldes ienākumu struktūra
2011. gadā(%)
1%
8%
Dažādi nenodokļu iepirkumi
35%

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Dotācija no
vispārējiemieņēmumiem
56%

Pašvaldību budžeta transferi

2011. gadā 56 procentus no pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumiem veido dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem, pašvaldību budžeta transferti – 35 procentus, RSEZ
komercsabiedrību ikgadējie atskaitījumi – 8 procentus, ieņēmumi par zemes nomu – 1
procentu. Pamatbudžeta ieņēmumi 2011. gadā bija 46 169 lati.
2011. gadā lielākos pamatbudžeta izdevumus 47 533 latu apjomā veido uzturēšanas izdevumi,
tajā skaitā izdevumi atalgojumam – 25 690 lati, darba devēja sociālās apdrošināšanas
iemaksām – 6 731 lati un maksājumiem par precēm un pakalpojumiem – 16 219 lati (skat. 1.
pielikumu “Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas”).
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RSEZ pārvaldes izdevumu struktūra
2011. gadā (%)

14%

1%
DD VSAOI
Pamatkapitāla veidošana

51%

Preces un pakalpojumi
34%

Atalgojums

Kopējie pamatbudžeta izdevumi 2011. gadā bija 48 068 lati un, salīdzinājumā ar 2010. gadu,
tie ir palielinājušies par 26 722 latiem.
RSEZ komercdarbības atbalsta fonda speciālā budžeta ieņēmumi 2011. gadā bija 13 401 lats,
salīdzinājumā ar 2010. gadu, tie ir palielinājušies par 12 201 latu. No RSEZ komercdarbības
atbalsta fonda speciālā budžeta 2011. gadā tika piešķirti 7 000 latu RSEZ komersantu
izstrādāto un apstiprināto projektu līdzfinansēšanai. Atbalstīti šādi RSEZ komersantu projekti:
−
−
−
−

„Moderno tehnoloģiju ieviešana topošajā autocentrā LARSON” („EsJu” RSEZ
SIA);
„Kvasa ražošanas līnijas iegāde” (SIA RSEZ „DFD”);
„SIA „NewFuels” RSEZ granulu ražotnes darbības efektivitātes
paaugstināšanas projekts”;
„Darbagaldu DNC datu komunikācijas sistēmas ierīkošana SIA „LEAX
Rēzekne” RSEZ ražotnē”.

2011. gadā RSEZ komercsabiedrībām saskaņā ar finansējuma līgumiem tika izmaksāti avansi
30 procentu apmērā no finansējuma summas, kas kopā ir 2 100 latu, bet atlikušās summas tiks
izmaksātas pēc projektu īstenošanas un visu nepieciešamo atskaišu iesniegšanas.
2011. gadā RSEZ pārvaldes kopējie ieņēmumi pamatbudžetā un RSEZ komercdarbības
atbalsta fonda speciālajā budžetā bija 67 560 lati, bet izdevumi – 50 168 lati.
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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 19 066 lati. RSEZ pārvaldes pašu kapitāla īpatsvars veido 98 procentus no bilances
kopsummas (pašu īpašuma vērtības koeficients – pašu kapitāla attiecība pret visu bilances
kopsummu - Ve = Eo : Ba 18599 : 19 066 = 0,98). Krājumi apgrozāmo līdzekļu sastāvā ir
66,49 procenti. Naudas līdzekļu atlikums bankās uz 2011. gada 31. decembri ir 17 392 lati jeb
93,34 procenti no apgrozāmiem līdzekļiem. 28,12 procenti no naudas atlikuma ir pārvaldes
pamatbudžeta kontos, bet 71,88 procenti RSEZ Komercdarbības atbalsta fonda speciālā
budžeta kontā (skat. 2. pielikumu “RSEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance”).

3.3

Budžets

RSEZ pārvaldes 2011. 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.).
2011. gadā pārvaldes kopējie ieņēmumi ir 59 570 lati, bet izdevumi – 48 068 lati, naudas
atlikums norēķinu kontos gada sākumā ir 17 392 lati, tajā skaitā pamatbudžetā – 4 891 lats un
speciālajā budžetā – 12 501 lats.
2011.gadā RSEZ pārvaldes pamatbudžeta kopējie ieņēmumi bija 46 169 lati, kas attiecībā pret
plānoto ir 100 procenti, savukārt izdevumi – 48 068 lati, kas attiecībā pret plānoto ir 82
procenti (skat. 3. pielikumu “RSEZ pārvaldes budžeta izpildes analīze (LVL)”).

4

RSEZ DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

4.1

RSEZ stratēģiskie mērķi

2007. gada 21. jūnijā apstiprināts RSEZ attīstības plāns 2007.–2013. gadam, kurā
noteiktas RSEZ attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi septiņu gadu periodam, kā arī
definēti konkrēti pasākumi mērķu sasniegšanai.
RSEZ attīstības plānā ir noteiktas četras galvenās vidēja termiņa attīstības prioritātes:
−
−
−
−

augstas kvalifikācijas darbinieku sagatavošana un piesaiste RSEZ uzņēmumiem;
esošo RSEZ uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana;
uzņēmējdarbības ar augstāku pievienoto vērtību veicināšana;
uz Austrumu – Rietumu saikni balstītas ekonomikas attīstība un jaunu uzņēmumu
piesaiste.
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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.
2011. gada darbības plānā kā galvenie darbības virzieni bija komercdarbības vides uzlabošana
un komercdarbības veicināšana RSEZ, kā arī izpētes projekti par attīstības iespējām RSEZ
teritorijā. Ir uzsākts darbs, lai tiktu pagarināts RSEZ darbības termiņš līdz 2035. gadam, kas
var veicināt jaunu investīciju piesaisti RSEZ teritorijā.

4.2

RSEZ administrēšana

2011. gadā RSEZ komercsabiedrības statusu ieguvušas trīs komercsabiedrības:
− SIA RSEZ „GERMAS HAUS” (darbības sfēra – medicīnas, optikas preču
ražošana un komplektēšana);
− SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ (darbības sfēra – metālapstrāde, kalnrūpniecības un
autotransporta detaļu izstrāde);
− „NewFuels” RSEZ SIA (darbības sfēra – koksnes granulu ražošana).
Kopumā 2011. gadā ir organizētas 11 RSEZ pārvaldes Uzraudzības padomes sēdes un 3
RSEZ uzņēmējdarbības komisijas sēdes.
Komercdarbības veicināšanai un komercdarbības vides uzlabošanai RSEZ teritorijā 2010.
gadā veiktas konsultācijas, sagatavota informācija par RSEZ komercsabiedrības statusa
iegūšanu, brīvās zonas izveidi, kā arī sniegta palīdzība dokumentu paketes sagatavošanā
RSEZ komercsabiedrības statusa iegūšanai un brīvās zonas izveidei 45 interesentiem, tajā
skaitā uzņemtas 14 potenciālo investoru delegācijas.

4.3

Mārketings un komunikācija

RSEZ pārvaldes ārējā komunikācija tiek īstenota trīs galvenajos virzienos:
− pievilcīga RSEZ tēla veidošana;
− investīciju piesaiste;
− komercdarbības aktivitāšu veicināšana un apkalpošana.
2011. gadā RSEZ pārvalde nodrošināja publikācijas un reklāmu speciālos izdevumos, tajā
skaitā preses publikācijas, dalību televīzijas raidījumos, reklāmu reģionālajos, nacionālajos un
starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos (televīzija, radio, prese), internetā un sociālajos
tīmekļos.
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Lai popularizētu RSEZ iespējas, tika nodrošināta piedalīšanās speciālās izstādēs un lietišķos
pasākumos, tajā skaitā izveidoti reklāmas materiāli, prezentācijas un stendi reģionālajās,
nacionālajās un starptautiskajās izstādēs, kā arī starptautiskās konferencēs („TRANSRUSSIA
2011”, „Transport@LOGISTICS” Minhenē, „TRANZITKazahstan – 2011”).
RSEZ pārstāvji regulāri iesaistās reģionālā un nacionālā līmeņa darba grupās, politikas un
plānošanas dokumentu izstrādē. RSEZ pārvalde nodrošina RSEZ komercsabiedrību un to
projektu izpēti, izstrādā un publicē informāciju par RSEZ komercsabiedrību sasniegumiem,
attīstības iespējām un perspektīvām. Lai nodrošinātu pētījumu veikšanu par RSEZ attīstības
iespējām, RSEZ pārvalde ir noslēgusi sadarbības līgumus ar augstākās izglītības un zinātnes
iestādēm, kas nodrošina RSEZ pārstāvju aktīvu līdzdalību augstskolu studiju programmu
izstrādē un eksaminācijas komisijās.
RSEZ pārvalde regulāri nodrošina tematiskos pasākumus konkrētām mērķauditorijām, tajā
skaitā dalību semināros, konferencēs, rīko izbraukuma prezentācijas potenciālajiem
investoriem un uzņēmējiem. 2011. gadā 27. oktobrī RSEZ pārvalde sadarbībā ar Ārlietu
ministriju organizēja ārvalstu diplomātu vizīti Rēzeknē, lai iepazīstinātu ar RSEZ uzņēmumu
attīstību un investīciju iespējām Rēzeknes reģionā. Vizītē piedalījās 25 ārvalstu vēstniecību,
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Ārlietu ministrijas, kā arī Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras pārstāvji, kas tikās ar Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību vadību,
apmeklēja vairākus RSEZ ražošanas uzņēmumus.
4.4 Personāls
Atbilstoši apstiprinātajam amatu sarakstam RSEZ pārvaldē 2011. gadā strādāja seši
darbinieki, kas ir arī vidējais nodarbināto skaits šajā gadā. RSEZ pārvaldē strādā viens
darbinieks ar zinātnisko grādu ekonomikā (Dr. oec.), trīs darbinieki ar augstāko izglītību un
maģistra grādu izglītības programmā saistībā ar ieņemamo amatu. Darbinieki profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai regulāri piedalās izglītojošos semināros, konferencēs un darba
grupās.
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PIELIKUMI
1. pielikums
Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (LVL)

Pamatbudžeta izdevumi

2010. gads

Izdevumu

faktiski

struktūra

2011. gads

apstiprināts

faktiski

Izdevumu

% no

Izmaiņas

struktūra

plāna

2011/2010

(%)

(%)

Uzturēšanas izdevumi

21316

100.00

52 424

47 533

98.89

90.67

222.99

Kārtējie izdevumi

21316

100.00

52 424

47 533

98.89

90.67

222.99

Atalgojums

12496

58.62

25 690

24 583

51.14

95.69

196.73

Darba devēja soc.
apdrošināšanas iemaksas

3011

14.13

6 889

6 731

14.01

97.71

223.55

Maksājumi par precēm
un pakalpojumiem

5809

27.25

19 845

16 219

33.74

81.73

279.21

Kapitālie izdevumi

0

0

500

500

1.04

100

500

Dažādi izdevumi, kas
veidojas pēc uzkrāšanas
principa un nav klasificēti
iepriekš

0

0

35

35

0.07

100

35

100

52 959

48 068

100

90.77

225.19

IZDEVUMI KOPĀ

21346
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2. pielikums
RSEZ pārvaldes kopsavilkuma bilance
Pārskata perioda

Pārskata perioda

beigās

sākumā

AKTĪVS

19 066

11 443

1000

Ilgtermiņa ieguldījumi

433

0

1200

Pamatlīdzekļi

433

0

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

433

0

2000

Apgrozāmie līdzekļi

18 633

11 443

2100

Krājumi

12 390

1 329

2300

Debitori

0

2 124

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un
2
projektiem

2600

Naudas līdzekļi

17 392

7 990

PASĪVS

19 066

11 443

3000

Pašu kapitāls

18 599

9 858

3500

Budžeta izpildes rezultāti

18 599

9 858

3510

Iepriekšējo pārskata budžeta izpildes rezultāts

9 858

0

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

8 741

9 858

5000

Kreditori

467

1 585

467

1 585

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

5200- 5900 Īstermiņa saistības
5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņē0

310

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

1 275

467
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3. pielikums
RSEZ pārvaldes budžeta izpildes analīze (LVL)
2010.g.

2011.g.

% no

% izmaiņas

faktiski

apstiprināts

faktiski

plāna

2011/2010

Ieņēmumi

29306

59570

59570

100

203.27

Pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi

25451

3495

3495

100

13.73

Pamatbudžeta maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi

619

674

674

100

108.89

Pašvaldību budžetu transfēri

0

16000

16000

100

16 000

Pamatbudžeta dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

2036

26000

26000

100

1277

Speciālā budžeta ieņēmumi

1200

13401

13401

100

1116.75

Līdzekļu atlikums gada sākumā

0

7990

7990

100

7990

Kopā

29306

67560

67560

100

230.53

Izdevumi

21316

60969

50168

82

235.35

Pamatbudžeta izdevumi

21316

52959

48068

91

225.50

t.sk. atlīdzība

15507

32579

31314

96

201.93

Preces un pakalpojumi

5809

19845

16219

82

279.20

Speciālā budžeta izdevumi

0

8010

2100

26

2100

Līdzekļu atlikums gada beigās

7990

6591

17392

108

217.67

