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Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības  

Nozaru ekspertu padomes sanāksmes Nr. 2 

Protokols 

Rīgā 2017.gada 9.martā 

Piedalās NEP eksperti:  

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome      Guntis Vilnītis 
          Indra Cimermane 
          Sarmīte Babāne 
Stādu audzētāju biedrība Andrejs Vītoliņš 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija Ilze Zuimača 

Latvijas Zemnieku federācija Mārtiņš Cimermanis  

Zemnieku saeima Iveta Grudovska 

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība Jānis Šolks 

Zemkopības ministrija Ilze Slokenberga 

Izglītības un zinātnes ministrija Alla Imanta 

Ekonomikas ministrija Una Rogule-Lazdiņa 

LLPNA Vladimirs Sokolovs 

A/s Brīvais Vilnis Daina Viļļa 

Nepiedalās NEP eksperti: 

Latvijas Zivrūpnieku savienība/Rīgas Šprotes Imants Cīrulis 

Labklājības ministrija Raimonds Brīdaks 

Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija Jānis Zutis 

AS “Cēsu alus”        Laila Ābola 
Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija  Normunds Žunna 
 

Citi dalībnieki: 

Valsts izglītības satura centrs Jānis Gaigals 

 Sarmīte Valaine 

 Bruna Braunšteins 

 Rūta Gintaute-Marihina 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ivars Kalnītis 

 Inga Avota 

 

Sēdi vada: Andrejs Vītoliņš 
Protokolē Sarmīte Babāne  

 

Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 315.telpa 
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Darba kārtībā 

1. Par projektu SAM 8.5.2. – funkcionālā analīze; standartu un programmu izstrāde 
VISC pārstāvis 

2. Par Darba vidē balstītām mācībām, SAM 8.5.1 

S.Babāne 

3. Par tikšanos ar Zemkopības ministru J.Dūklavu 

A.Vītoliņš, I.Grudovska, I.Slokenberga 

4. Par sadarbības darba plānu starp LLKC/NEP/skolām/IZM 2017. gadā 

M.Cimermanis 

5. Citi jautājumi 

a) NEP logo 

6. Par nākamās sēdes laiku 

 
Sēdes sākums 14:00 
 
A.Vītoliņš atklāj sanāksmi. Iepazīstina ar darba kārtību. Tiek apstiprināta darba kārtība.  
 

1. Par projektu SAM 8.5.2. – funkcionālā analīze; standartu un programmu izstrāde 
J.Gaigals informē klātesošos par projektu SAM 8.5.2.  
S.Valaine prezentē projekta aktivitātes.  
Nozaru kvalifikāciju struktūru pilnveide.  Funkcionālā analīze. Profesiju standartu izstrāde. 
Profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde. Modulāro izglītības programmu izstrāde.  
I.Slokenberga uzdod jautājumu par saistītajām profesijām. Kā projekta ietvaros tiks risināts 
jautājums par saistītajām profesijām? 
J.Gaigals – projekta ietvaros sākotnēji ir jāsakārto katras nozares pamatprofesijas un pēc tam 
domāsim par saistītajām profesijām.  
A.Vītoliņš – kas veiks funkcionālo analīzi? 
S.Valaine – tas būs iepirkums.  
I.Slokenberga – mums pagājušā projektā bija negatīva pieredze ar to, ka iepirkumā uzvarējusī firma 
sagatavoja nozares aprakstu, kas mums pašiem bija jāpārstrādā.  
S.Valaine – šoreiz iepirkuma uzvarētājiem būs tikai un vienīgi jāveic funkcionalitātes analīze pēc 
vienotas metodes.  
Tiek prezentēts kāda būs procedūra, kā tiks sagatavoti profesiju standarti un profesionālās 
kvalifikācijas struktūras.  
Par profesiju skaitu – funkcionālās analīzes laikā tiks risināts jautājums vai dažādām programmām 
nav vienādi nosaukumi un vai vienādām programmām nav dažādi nosaukumi.  
I.Kalnītis – iepriekš standarta izstrādē tika pieļauta kļūda, ka piedalījās tikai nozares profesionāļi un 
tika izstrādāti dokumenti, kas nepatika izglītības iestādēm. 
Ekspertu grupas sastāvā ir jānodrošina izglītības iestādes dalība.  
I.Zuimača – jautājums par mācību līdzekļiem un stimulācijām. Ja mums simulāciju nevajag, vai mēs 
varam paredzēt vairāk mācību līdzekļus? 
J.Gaigals – viss ir runājams un projekta aktivitātes  var pielāgot situācijai.  
 
Nolemj: 
1. Informāciju pieņemt zināšanai.  
 

2. Par Darba vidē balstītām mācībām, SAM 8.5.1 
S.Babāne iepazīstina ar prezentāciju, kas pievienota sēdes materiāliem.  
Tiek izteikti iebildumi par prakšu saimniecību kvalitāti. Par to, vai prakses vieta tiek pārbaudīta, 
pirms izglītojamais iet praksē.  
A.Imanta – IZM skolām ir obligāti jāpārliecinās par  uzņēmuma vai saimniecības atbilstību prakses 
saimniecībai. 
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M.Cimermanis rosina, ka NEP pieņem prakšu saimniecību atzīšanas kārtību un nosaka skolām, kurās 
prakšu saimniecībās var iziet praksi.  
I.Slokenberga izsakās, ka var iesniegt NEP jau iepriekš ZM izstrādātos kritērijus prakšu saimniecību 
atzīšanai. 
G.Vilnītis izsaka priekšlikumu, ka NEP apstiprina saimniecību sarakstu, kad tas ir iesniegts NEP.  
Uz nākamo NEP sēdi tiek prezentēts materiāls, kādiem kritērijiem jāatbilst prakses saimniecībai.  
S.Valaine – AIC tiek gatavota Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūra. Šobrīd tās nav savietotas. Tas būs 
nākamais etaps. Viena valsts ievieto profesijas, cita kvalifikācijas. Un pagaidām katra valsts ievieto 
kaut ko savu, kas nav salīdzināms savā starpā. 
Profesionālajai izglītībai nav savietojamība starp valstīm.  
Uz nākamo sēdi jāuzaicina Augstākās izglītības centra (AIC) speciālists, ar lūgumu komentēt 
lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības profesiju savietojamību.  Jāuzrunā Baiba Ramiņa.  
 
Nolemj: 
1. S.Babānei nosūtīt prezentāciju NEP ekspertiem. 
2. Uz nākamo sēdi sagatavot materiālu, kādiem kritērijiem jāatbilst prakses saimniecībai , lai NEP 

var saskaņot prakšu saimniecību atzīšanas kārtību.  
3. Uzaicināt AIC speciālistu par lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības profesiju savietojamību.  

 
3. Par tikšanos ar Zemkopības ministru J.Dūklavu 
A.Vītoliņš – informē klātesošos, ka 24.februārī notika tikšanās ar Zemkopības ministru par NEP, par 
profesiju karti un par traktortehnikas vadītāju apliecību iegūšanu. Diskusijas pamats bija Kandavas 
tehnikuma un ministra tikšanās. Līdz šim neesam mērķtiecīgi aicinājuši skolas uz tikšanos.  
A.Imanta – arī IZM uzzināja par šo situāciju tikai brīdī, kad ZM uzaicināja uz tikšanos. Skolas ir 
sapratušas, ka viņas nav noteicējas. Izglītības iestādes jāpieaicina klāt lēmumu pieņemšanas 
procesā, lai novērstu šādas situācijas.  
Priekšlikums: informēt skolas, ka mums notiek NEP, darba kārtības jautājumi ir šādi un brīvi var 
piedalīties, ja ir vēlme.  
M.Cimermanis izsaka priekšlikumu:  NEP nosaka nozares vajadzības un skolām jāpierāda, ka viņas ir 
spējīgas programmas īstenot.  Ja mēs varētu šo pieeju izmantot, tad NEP ir nozīme. 
G.Vilnītis – manuprāt, vairāk ir jāpieņem lēmumi, ņemot vērā, ka NEP ir juridiski apstiprināts. Kā arī 
lēmumi jānovada līdz skolām utt.  
Priekšlikums: Izstrādāt sadarbības modeli ar izglītības iestādēm.  
I.Grudovska – mēs gadu laikā esam izstrādājuši profesiju karti. Lauku īpašumu apsaimniekotāji nav 
profesija. Tā kā NEP ir darbojies kā labas gribas vadīta brīvprātīga organizācija, šobrīd daudzas 
skolas, kas uzskata par vajadzīgu, konsultējas ar NEP un sazinās arī savā starpā.  
Ja NEP funkcijas ir apstiprinātas un NEP locekļi zina, ko no viņiem sagaida, ir jāturpina strādāt un 
jāsāk ar šo sadarbības modeļa izstrādi.  
S.Valaine – uzskatu, ka mehāniķim ir jābūt mehāniķu kartē.  
 
Nolemj: 
1. Izstrādāt sadarbības modeli ar izglītības iestādēm.  
2. Informēt PII, kad mums notiek NEP sēde, informēt par darba kārtības jautājumiem un ja ir 

vēlme, drīkst piedalīties. 

 
4. Par sadarbības darba plānu starp LLKC/NEP/skolām/IZM 2017.gadā.  
M.Cimermanis – LLKC atsūtīs sadarbības līgumu par to, kādā veidā plāno sadarboties. Jo tas LLKC arī 
ir budžeta jautājums, vai to mēs paredzam kā savas aktivitātes.  
Mēs vēlamies, izstrādāt ideālus profesiju standartus, izrēķināt programmas budžetu sadarbībā ar 
skolām. IZM ir apsolījis 2 gadu laikā pāriet no sistēmas nauda seko skolēnam. Un šis būtu arī 
pamats, ka saprastu, kas ir bāzes skolas augkopībā un lopkopībā. Tiek plānotas  2,5 cilvēku slodzes.  
I.Zuimača – no kā jūs prasāt finansējumu.  
M.Cimermanis – tas tiek plānots no tehnikās palīdzības.  
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A.Vītoliņš – viss ir jādara pa daļām. To, ka sekretariāta jauda ir vajadzīga lielāka, tas ir atbalstāmi. 
Eksperti tāpat būs no nozares.  
M.Cimermanis – jā, bet no LLKC būtu metodiķis, kas pietrūka iepriekšējā periodā.  
S.Babāne – šoreiz jau projektā ir plānots, ka viens eksperts ir no izglītības iestādes.  
 
Nolemj: 
1.M.Cimermanis atsūta sadarbības aktivitāšu priekšlikumus.  
 
5. Par Logo 
G.Vilnītis – mans priekšlikums ir padarīt logo vairāk saistītu ar lauksaimniecību un pārtikas 
rūpniecību.  
I.Slokenberga atbalsta, ka varētu būt cits logo.  
M.Cimermanis ierosina, ka varētu izsludināt konkursu logo izstrādei.  
A.Vītoliņš – mēs arī Stādu parādes logo ieguvām konkursa veidā.  
I.Zuimača ierosina izdomāt saīsinājumu. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības Nozaru ekspertu 
padomes nosaukumam. 
A.Vītoliņš – visiem lūgums sūtīt priekšlikumus un idejas gan par nosaukumu, gan par logo. 
 
Nolemj: 
1. Mainīt Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP logo.  
2. Sūtīt NEP koordinatorei priekšlikumus par NEP nosaukuma saīsinājumu. 
3. Izsludināt konkursu NEP logo idejām.  

 
6. Par nākamās sēdes laiku 
I.Zuimača ierosina, ka Pārtikas rūpniecības apakšpadomes sēde notiks aprīļa sākumā.  
 
Nolemj:  
1. Pārtikas rūpniecības apakšpadomes sēde notiks aprīļa sākumā. 
2. Nākamo NEP sēdi organizēt 25.aprīlī plkst. 14.00 

 
 
 

Sēdes beigas 16:30 

Sēdes vadītājs        A.Vītoliņš 

Sēdes protokolētāja        S.Babāne 


