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Piedalās NEP eksperti:
Stādu audzētāju biedrība
Latvijas Zemnieku federācija
Zemnieku saeima
Zemkopības ministrija
Zemkopības ministrija
Nepiedalās NEP eksperti:
Valsts izglītības satura centrs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
LLPNAB
Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija

Bruna Braunšteins
Andis Kursītis
Vladimirs Sokolovs
Normunds Žunna

Citi dalībnieki:
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Sēdi vada:
Protokolē

Sarmīte Babāne
Andrejs Vītoliņš
Sarmīte Babāne

Andrejs Vītoliņš
Mārtiņš Cimermanis
Iveta Grudovska
Ilze Slokenberga
Gita Jansone

Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 314.telpa

Darba kārtībā
1. Par simulācijas iekārtu izstrādi un iegādi, projekta (8.5.2.) ietvaros
2. Citi jautājumi
Sēdes sākums 14:00
1. Par simulācijas iekārtu izstrādi un iegādi, projekta (8.5.2.) ietvaros
A.Vītoliņš atklāj sanāksmi.
S.Babāne informē klātesošos, ka VISC pārstāve I.Kuliša bija apstiprinājusi dalību sanāksmē, bet nav
ieradusies.
NEP eksperti iesaistās diskusijā par visvairāk nepieciešamo simulācijas iekārtu.
Tiek izteiktas vairākas idejas par simulācijas iekārtām:
Sekretariāta kontaktinformācija: Biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP),
Republikas laukums 2-523, Rīga, LV-1010, Latvija, Vien. reģ. nr. 40008087430,
Tālr.: + 371 6 702 7274, E-pasts: losp@losp.lv

Miglotāja stends
Augkopības stends – IT, mēslošanas plānu gatavošana.
Dārzkopībā simulācijas – mikroklimata pielāgošanas iespējas
Iekārta varētu būt mobila – pārvietojama.
Varbūt mēs skatāmies pārāk šauri, varbūt jāskatās viedās tehnoloģijas?
I.Cimermane – vai ir zināms pieejamais finansējums?
S.Babāne – nav zināms plānotais finansējums vienas nozares vajadzībām nepieciešamās simulācijas
iekārtas iegādei.
Sanāksmes dalībnieki izsaka vairākus viedokļus:
Mums ir nozarei ir 3 apakšnozares:
Augkopība, lopkopība un dārzkopība
Iekārtai būtu jābūt pārvietojamai, lai to varētu pēc nepieciešamības pārvietot no vienas izglītības
iestādes uz citu.
Dārzkopības: Slēgtās telpās datorizēta mikroklimata pielāgošanas iespējas
Augkopība: Atklāta lauka smidzināšanas stends
Lopkopība: Slaukšanas, dzīvnieku fiksācijas un atnešanās simulācijas iekārta
Nolemj:
1. Tā kā lauksaimniecības nozarei ir 3 apakšnozares - augkopība, lopkopība un dārzkopība, eksperti
nolemj, ka ir nepieciešamas 3 simulācijas iekārtas:
1. Dārzkopība: Slēgtās telpās datorizēta mikroklimata pielāgošanas iespējas
2. Augkopība: Atklāta lauka smidzināšanas stends
3. Lopkopība: Slaukšanas, dzīvnieku fiksācijas un atnešanās simulācijas iekārta
Iekārtām būtu jābūt pārvietojamām, lai tās varētu pēc nepieciešamības pārvietot no vienas
profesionālās izglītības iestādes uz citu.
2. Citi jautājumi
Par Vecbebriem.
G.Jansone - 6.jūnijā pie ministra nāk Ogres tehnikuma direktore. Tiks runāts par to, ka Ogres
tehnikuma īstenošanas vieta Vecbebru profesionālā vidusskola. Viņi plāno īstenot Lauku īpašumu
apsaimniekotāja programmu.
Nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.

Sēdes beigas 16:00
Sēdes vadītājs

A.Vītoliņš

Sēdes protokolētāja

S.Babāne
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