RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES
SANĀKSMES
PROTOKOLS Nr.9
Rēzeknē, Atbrīvošanas al.95A
Sanāksme sasaukta plkst.09.00

2015.gada 27.martā

Sanāksmē piedalījās:
1. Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece
2. Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
3. Aivars Bernāns, z/s „Zelmeņi”
4. Veneranda Stramkale, SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” vadītāja
5. Anastasija Saleniece, Rēzeknes novada lauku konsultante
6. Ligita Harčevska, Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada TIC vadītāja
7. Jānis Batars, z/s „Ezermala”
8. Jānis Kuprinskis, biedrība “Latgales pilots”
9. Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Augstskolas rektors
10. Inta Nagle, LLKC Rēzeknes nodaļas vadītāja
11. Jānis Kuzminskis, z/s „Tiptops”
12. Zinaīda Šulberga, SIA „Baltiks EAST” izpilddirektore
Nav ieradušies:
1. Ginta Kalvāne, a/s „Nagļi”
2. Jānis Macāns, novada domes deputāts, z/s „Zvejnieki”
3. Pēteris Karacejevs, novada domes deputāts, SIA „Kopdarbs”
4. Sandra Ežmale, P/i „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldniece
5. Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Sanāksmē klātesošie:
1. Pavels Melnis, SIA „Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs
2. Kaspars Melnis, SIA „Sprūževa M” valdes priekšsēdētāja vietnieks, Rēzeknes
novada domes deputāts
3. Benita Virbule, Rēzeknes tehnikuma direktore
4. Valdis Zujs, z/s „Izidori”
5. Daina Butlere, LEARN vecākā konsultante
Sanāksmi vada: Rēzeknes novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Aivars
Bernāns
Protokolē: Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
Brigita Arbidāne
Darba kārtība:
1. Informācija par Rēzeknes novada nodibinājuma „Lauku ekonomikas
attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) darbību.
Ziņo: Daina Butlere, LEARN vecākā konsultante.
Rēzeknes novada nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) ir
veicis pirmā projektu konkursa organizēšanu par finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības
uzsākšanai un atbalstam, regulāri organizē mājražotāju tirdziņus novada pašvaldības telpās un
sadarbībā ar ekoveikalu „Zaļais” sekmē tiešā pirkšanas kustības attīstību iesaistot Rēzeknes
novada produkcijas ražotājus (skat. prezentāciju pielikumā).

Šobrīd tiešās pirkšanas kustībā darbojas ap 20 preču piegādātāji un ap 30 pircēji, kas pārsvarā
ir Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji. Rodas nepieciešamība veidot jaunu tiešās pirkšanas pircēju
pulciņu, jo pasūtījumu veidlapas maksimālā ietilpība jau ir izsmelta.
Notiek diskusija par nepieciešamību tiešās pirkšanas kustībā izdalīt ekoprodukcijas ražotāju
piedāvājumu, tādējādi uzlabojot tiešās kustības pircēju informētību par pērkamās preces
kvalitāti. Kvalitātes atsauksmes pircēji arī regulāri ievieto tiešās pirkšanas kustības
produkcijas pasūtījumu veikšanas sistēmā.
Nodibinājums LEARN ir atvērts priekšlikumiem un sadarbības piedāvājumiem no uzņēmēju
padomes puses.
Nolemj:
1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Par Latgales lauksaimnieku protesta vēstuli „Par maksājumiem apgabaliem,
kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi”.
Ziņo: Aivars Bernāns, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs,
Valdis Zujs, z/s „Izidori”.
V.Zujs pamato Latgales lauksaimnieku viedokli par nevienlīdzīgo attieksmi, kas veidojas
Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam paredzot samazinātus atbalsta maksājumus
Latgalē 2. un 3.kategorijas teritorijās ar dabas ierobežojumiem (iepriekš saukti mazāk
labvēlīgie apvidi). Latgalē pamatojoties uz attālumu līdz galvenajam noieta tirgum Rīgā,
salīdzinoši zemāko auglību, klimatiskajiem, reljefa apstākļiem, lauksaimnieki reāli gūst
aptuveni par 360-660 EUR/ha mazākus ieņēmumus nekā pārējo Latvijas reģionu zemnieki.
Latgales lauksaimnieki savā protesta vēstule aicina Zemkopības ministriju palielināt atbalsta
likmi uz ha vai arī ieviest jaunu atbalsta veidu ar maksājumu uz vismaz 60 EUR/ha Latgales
reģiona lauksaimniekiem par platībām, kuras tiek izmantotas lauksaimniecības produkcijas
ražošanā (pielikumā 19.03.2015. vēstules ar 91 Latgales lauksaimnieka parakstiem kopija,
Zemkopības ministrijas 26.03.2015. vēstules kopija). V.Zujs ierosina padomei virzīt savu
viedokli Latgales lauksaimnieku atbalstam. Notiek diskusija par tēmu.
Pamatojoties uz to, ka ne visiem lauksaimniekiem ir vienots viedoklis, A.Bernāns ierosina
veikt iespējamo situācijas analīzi novada griezumā, balstoties uz kuru līdz nākamajai sapulcei
izstrādāt konsultatīvās padomes vēstules tekstuālo redakciju, kas tiktu izskatīta un apstiprināta
padomes sapulcē.
Nolemj:
1. Sadarbojoties visiem padomes locekļiem, izstrādāt un elektroniski precizēt Rēzeknes
novada uzņēmēju konsultatīvās padomes vēstules tekstuālo redakciju, plānojot vēstules
izskatīšanu un parakstīšanu nākošajā padomes sanāksmes dienā, kas notiks š.g. 14.aprīlī
plkst.09.00.
3. Par Rēzeknes tehnikuma darbību, attīstības stratēģiju un sadarbību ar
uzņēmējiem.
Ziņo: Benita Virbule, Rēzeknes tehnikuma direktore.
Tiek sniegta informācija par Rēzeknes tehnikuma piedāvātājām profesionālās izglītības
programmām, šobrīd izstrādes procesā esošo attīstības stratēģiju, kas paredz mācību bāzes
turpmāku attīstību Rēzeknē un mācību vietas Lūznavā slēgšanu ar 01.09.2015..

Šobrīd tehnikums realizē infrastruktūras uzlabošanas projektu Rēzeknē aptuveni 12 milj. EUR
vērtībā, uzlabojot mācību programmu bāzi. Tehnikums ir viens no Latvijā esošajiem trijiem
tehnikumiem, kas sagatavo tieši pārtikas produktu ražošanas tehniķus, uzlabojot
nepieciešamās mācību laboratorijas. Ēdināšanas pakalpojumu un viesnīcu programmai arī tiek
uzlabota bāze. Enerģētikas programmas nākotnē tiks pārceltas no Viļāniem uz Rēzekni.
Rēzeknes tehnikuma attīstības stratēģija, kas tiek izstrādāta pašreiz, paredz saglabāt esošās 12
programmas – paredzēts modernizēt autotransporta, būvdarbu, kokapstrādes programmas un
veidot jaunu – mehatronikas-metālapstrādes programmu. Nozaru ekspertu padomē ir saņemts
akcepts minēto izglītības programmu attīstībai. Mācību vietu turpmāka uzturēšana ir atkarīga
no audzēkņu skaita samazināšanās tendences, kuras rezultātā plānota Lūznavas mācību vietas
slēgšana, koncentrējot izglītības programmas Rēzeknē. Skola labprāt uzklausīs uzņēmēju
ieteikumus par nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Lauksaimniekus tehnikums negatavos,
jo to jau Latgalē dara Malnavas tehnikums, kas ir saskaņots ar LOSP.
J.Kuzminskis interesējas par galdnieku sagatavošanu, kas nepieciešams uzņēmumam.
B.Virbule labprāt piedāvā veidot sadarbību, nodrošinot prakses vietas audzēkņiem novada
uzņēmumos, tai skaitā tieši galdniecībā.
B.Arbidāne informē, ka no pašvaldības puses komentārus un priekšlikumus Rēzeknes
tehnikuma attīstības stratēģijai gatavo V.Deksnis (Izglītības pārvalde) un A.Jaudzema,
B.Arbidāne (Attīstības plānošanas nodaļa). Padomes locekļiem tiks nosūtīts minētais
stratēģijas dokuments un dota iespēja iesniegt savus priekšlikumus B.Arbidānei, tālākai šo
priekšlikumu virzīšanai no pašvaldības.
B.Virbule skaidro, ka sadarbība ar novada uzņēmumiem prakses vietu nodrošināšanā jau
notiek, bet ne visos uzņēmumos to var veikt un arī audzēkņiem ir izvēles brīvība prakses
vietas izvēlē.
B.Arbidāne lūdz tehnikumu sniegt informāciju par tiem uzņēmumiem, kuri jau sadarbojas ar
tehnikumu prakses vietu nodrošināšanā, lai sekmētu šīs sadarbības turpmāku attīstību.
Nolemj:
1. Pieņemt informāciju zināšanai un atbilstoši savai kompetencei iesūtīt B.Arbidānei
priekšlikumus, kas būtu iestrādājami Rēzeknes tehnikuma attīstības stratēģijā.
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Sanāksmes vadītājs

_______________
paraksts

___________________
paraksta atšifrējums

Protokolists

______________
paraksts

___________________
paraksta atšifrējums

