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Darba kārtībā
1. NEP nolikuma apstiprināšana
2. Par NEP sastāvu
3. Par NEP apakšpadomju sastāvu
4. Par padomes sēžu grafiku
5. Par uzņemšanu izglītības programmā “Lauksaimniecība”
Sēdes sākums 13:00
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

Jautājumi G.Vilnītis atklāj sanāksmi. Iepazīstina ar darba kārtību. Tiek apstiprināta darba kārtība.
1. NEP nolikuma apstiprināšana
2. Par NEP sastāvu
3. Par NEP apakšpadomju sastāvu
G.Vilnītis – ir izsūtīts gan nolikuma melnraksts, gan NEP padomes sastāvs.
I.Zuimača izsaka pretenzijas par NEP nolikumu, jo nav pārrakstītas no iepriekšējā NEP nolikuma
funkcijas.
I.Zuimača izsaka pretenzijas par to, kā ir izveidots NEP sastāvs, ka nav izsludināta informācija
publiski.
G.Vilnītis – mēs piegājām atbildīgi šai padomes sastāva izveidošanai un salikām sarakstā gan darba
devēju, darba ņēmēju un valsts puses iesaistītos pārstāvjus, pēc noteikumos paredzētās kārtības, lai
darba devēji būtu vismaz puse no NEP iekļautajiem locekļiem. Vēl mēs esam ņēmuši vērā arī nozaru
intereses– lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības, lai pa nozarēm, iesaistīto dalībnieku skaits
būtu vienāds.
Savukārt, katras nozares apakšpadomes sastāvs šobrīd ir noteikts, pamatojoties uz NEP sastāvu.
Būtiski ir tas, ka apakšpadomes sastāvs nav jāapstiprina PINTSA un uz šīm sēdēm kā padomdevējus
var pieaicināt jebkuru atbilstīgu personu.
A.Vītoliņš – man nav laika šajās sēdēs tērēt laiku nolikuma katra punkta rediģēšanai. Esmu savu
viedokli paudis un apstiprinājis redakciju elektroniski pēc nolikuma projekta saņemšanas.
I.Slokenberga – man nav pretenziju ne pret nolikumu, ne pret sastāvu.
M.Cimermanis izsaka priekšlikumu nolikuma 2.punktā pārrakstīt mērķi no Profesionālās izglītības
likuma.
III sadaļā pie NEP uzdevumiem – jānosaka, par ko NEP ir atbildīga. Jo ir nekorekti, ka darbs, ko mēs
darām NEP, netiek apstiprināts.
A.Imanta – šobrīd NEP karte nav apstiprināta. Pēc NEP apstiprināšanas varēsiet iesniegt karti
PINTSA apstiprināšanai.
Ierosinājums: pievienot 7.punktā pie NEP uzdevumiem funkcijas no iepriekšējā nolikuma.
Jāizlabo numerācija nolikumam.
Jānomaina nolikumā “sadarbības apakšpadome” uz “PINTSA”.
M.Cimermanis izsaka priekšlikumu iekļaut papildus apakšpunktu 7.punktam šādā redakcijā.
7.1. ..... NEP apstiprina nozaru izglītības attīstības stratēģiju (pasūta stratēģijas izstrādes finansēšanu
PINTSA un organizē stratēģijas izstrādes procesu). Iestājas par nepieciešamā finansējuma piesaisti
caur IZM mācību programmu kvalitatīvai realizācijai lauksaimniecības un pārtikas nozarēs.
M.Cimermanis - mums ir jābūt elastīgiem. Varbūt jādomā par 3gadīgām izglītības programmām.
R.Brīdaks uzdod jautājumu par to, kā notiek aizvietošana gadījumā, ja uz NEP sēdi netiek kāds no
deleģētajiem pārstāvjiem.
Atbilde: NEP varēs pieņemt lēmumus, ja piedalās puse no NEP sastāva. Ja kādreiz kāds netiek, var
deleģēt paust savu viedokli kādam citam NEP loceklim no esošā NEP sastāva.
NEP padomes sastāvu apstiprina visi klātesošie.
NEP nolikumu pēc sniegto priekšlikumu iestrādes atbalsta visi klātesošie.
G.Vilnītis – nolikumā ir noteikts, ka ir jāievēl NEP priekšsēdētājs uz 1 gadu.
J.Zutis izvirza par NEP priekšsēdētāju A.Vītoliņu.
A.Vītoliņš piekrīt.
A.Vītoliņu kā NEP priekšsēdētāju atbalsta visi klātesošie.
Nolemj:
1. Apstiprināt sagatavoto NEP sastāvu.
2. Apstiprināt nolikumu pēc sēdē izteikto priekšlikumu iestrādes.
3. Apstiprināt kā NEP priekšsēdētāju A.Vītoliņu.
4. Apstiprināt Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības apakšpadomju sastāvu.
5. NEP koordinatorei S.Babānei līdz 26.01.2017. iesniegt PINTSA uz apstiprināšanu NEP
sastāvu un NEP nolikumu. PINTSA sēde notiks 01.02.2017.
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4. Par padomes sēžu grafiku
S.Babāne – gan noteikumos, gan nolikumā ir noteikts, ka ir jāsagatavo NEP sēžu grafiks. NEP sēdei
jānotiek ne retāk kā 1 reizi 3 mēnešos.
NEP locekļi atbalsta sekojošu sēžu grafiku, kas ir katra 3.mēneša 2.otrdiena, bet, ja nepieciešams,
var sasaukt sēdes biežāk.
07.03.2017.
06.06.2017.
05.09.2017.
05.12.2017.
Nolemj:
1. Apstiprināt NEP sēžu grafiku 2017.gadam:
07.03.2017.
06.06.2017.
05.09.2017.
05.12.2017.
5. Par uzņemšanu izglītības programmā “Lauksaimniecība”
S.Babāne – esam saņēmuši LR Profesionālo izglītības iestāžu, kurās īsteno lauksaimniecības nozares
izglītības programmas vadītāju vēstuli “Par uzņemšanu izglītības programmā “Lauksaimniecība
2017.gadā”. Vēstuli esmu nosūtījusi NEP izskatīšanai jau 19.janvārī. Līdz ar to tagad lūdzu sniegt
Jūsu viedokli.
A.Imanta – IZM ir akceptējusi NEP viedokli par Lauku īpašumu apsaimniekotāja neuzņemšanu.
Valsts budžetā nav plānots finansējums lauku īpašumu apsaimniekotājam, bet ir paredzēts
Augkopības tehniķim.
L.I.Strode (VISC) izsaka atbalstu par skolu iniciatīvu pagarināt Lauku īpašuma apsaimniekotāju.
Notiek diskusijas vai Augkopībā un Dārzkopībā ir iespējams sākumposmā mācīties kopā.
Tiek pieminēts, ka turpmāk Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis būtu ietverams nozares
kvalifikāciju kartē ar citu nosaukumu, nevis Spēkratu mehāniķis. Par to ir nepieciešama atsevišķa
diskusija.
Šobrīd Augkopības tehniķa programmas nav licenzētas nevienai izglītības iestādei.
M.Cimermanis – skolas nevar realizēt Augkopības tehniķi budžeta nepietiekamības dēļ. Tāpēc
jāturpina pa vecam. Šogad līdz 2017.gada beigām runājam par budžetu. Tad mēs saprotam, vai
skolas var realizēt augstā līmenī. IZM nav veicis visas nepieciešamās darbības kvalitatīvai
programmu "Augkopības tehniķis" un "Lopkopības tehniķis" realizācijai, tāpēc uzskatam par
neiespējamu koordinēt un ieteikt uzņemšanas plānus skolām.
S.Babāne – vai nesagādās problēmas tas, ka IZM ir apstiprinājis uzņemšanu Augkopības tehniķim,
nevis Lauku īpašumu apsaimniekotājam?
A.Imanta – tā nav problēma samainīt kvalifikāciju nosaukumus, ko varēs uzņemt.
NEP locekļi akceptē Profesionālo izglītības iestāžu lūgumu atļaut vēl 2017.gadā uzņemt Lauku
īpašumu apsaimniekotājus, jo nav panākta finansējuma piesaiste augsto standartu izpildei. Papildus
lūdzot, izstrādāt augkopības un lopkopības tehniķu programmas skolās.
Nolemj:
1. Akceptēt Profesionālo izglītības iestāžu lūgumu atļaut vēl 2017.gadā uzņemt Lauku īpašumu
apsaimniekotājus, jo nav panākta finansējuma piesaiste augsto standartu izpildei. Papildus
lūgt izglītības iestādēm, izstrādāt augkopības un lopkopības tehniķu programmas skolās.
Sēdes beigas 14:50
Sēdes vadītājs

G.Vilnītis
A.Vītoliņš
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Sēdes protokolētāja

S.Babāne
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