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Indra Cimermane
Sarmīte Babāne

Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 1604.telpa
Darba kārtībā
1. Par izmaiņām pārtikas rūpniecības profesiju kartē.
2. Par saskaņojumiem (Vienotais mācību saraksts, Modulāro izglītības programmu saraksts,
Metodisko materiālu saraksts nozarei: Mācību līdzekļu izstrāde un iegāde, Simulācijas iekārtu
iegāde)
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

3. Par nozares ekspertu deleģējumu (nozares eksperti PS/PKP izstrādei; NEP pārstāvis PS/PKP VISC
izstrādes darba grupai)
4. Par NVA dalību NEP
5. Citi jautājumi
6. Par nākamās sēdes laiku
Sēdes sākums 14:00
I.Cimermane atklāj sanāksmi. Iepazīstina ar darba kārtību. Tiek papildināta darba kārtība ar 5.a) un
5.b) punktu.
1.Par izmaiņām pārtikas rūpniecības profesiju kartē.
I.Zuimača informē klātesošos par pārtikas rūpniecības apakšpadomes (PAP) lēmumiem:
1. Veikt Pārtikas rūpniecības nozares kvalifikācijas struktūrā, t.sk. kartē pēc NKS aktualizācijas:
- “Maiznieku palīgs” pārcelt no 1.kvalifikācijas līmeņa uz 2.kv. līmeni;
- “Maiznieks” pārcelt no 2.kvalifikācijas līmeņa uz 3.kv. līmeni;
- iekļaut jaunu profesiju “Zivju un gaļas kūpinātāju” 2.kv. līmenis un izstrādāt kā modulāro
programmu
- izņemt no 3.kvalifikācijas līmeņa “Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis”.
2. Jāveic maiznieku profesiju inventarizācija, lai 3.kvalifikācijas līmeni būtu viena maiznieku profesija
un viena maiznieku specializācija pie “Pārtikas produkta ražošanas tehniķis”.
3. “Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis” iekļaut kā septīto specializāciju
“Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”.
4. Pārskatīt “Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs” nosaukumu, uzņēmumiem būtu
saprotamāks “Pārtikas produktu kvalitātes kontrolieris”.
5. Virzīt jautājumu par izglītības dokumentā norādīto papildus informāciju, t.i., pie profesijas norādīt
arī specializāciju.
Par mācību līdzekļu izstrādi ir nolemts izstrādāt divus mācību līdzekļus:
- “Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija”
- “Pārtikas produktu ražošanas iekārtas”.
Nolemj:
1. Apstiprināt Pārtikas rūpniecības apakšpadomes lēmumus.
2. Par saskaņojumiem (Vienotais mācību saraksts, Modulāro izglītības programmu saraksts,
Metodisko materiālu saraksts nozarei: Mācību līdzekļu izstrāde un iegāde, Simulācijas iekārtu
iegāde)
I.Annuškāne prezentē pielikumā pievienoto prezentāciju.
I.Zuimača ir apzinājusi viedokļus par stimulācijām gan no nozares, gan no skolām. Uzskata, ka
skolām būtu jāizsaka viedokļi, kādas iekārtas viņi varētu izmantot. 2. Variants – izstrādājot mācību
līdzekli tehniķiem, ja izstrādātāji redz, ka var iekļaut simulācijas iekārtu, tad varbūt.
J.Zutis – es paralēli diskutēju ar tehnikumiem un LLU, un visi ir vienisprātis, ka finansiālos līdzekļus
vēlams novirzīt mācību grāmatām.
I.Zuimača – ar skolām runājot, viņi neizprot, kas ir šī simulācija? Vai tā ir iekārta, vai ražošanas
posmu izvietojums?
Ir priekšlikums mainīt Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķa nosaukumu uz Graudu un miltu
produktu ražošanas tehniķi (vēl notiek saskaņošana).
Autori būs LLU mācībspēki , profesori un Dārzkopības institūta eksperti .
Par lauksaimniecības apakšpadomes (LAP) lēmumiem - LAP ir nosūtījusi priekšlikumu par simulācijas
iekārtām 3 apakšnozarēm.
VISC izsaka viedokli par to, ka simulācijas iekārtām līdzekļi ir paredzēti to iegādei, nevis
izveidei/izstrādei, taču par finansējuma apjomu nevar sniegt komentārus.
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NEP eksperti izsaka ierosinājumu, ka ir nepieciešams noskaidrot stimulācijām paredzēto budžetu,
citādi nav skaidrs, kādu iekārtu simulāciju nozare var plānot.
I.Annuškāne ierosina, ka NEP ir jāsniedz priekšlikums par simulāciju izmaksām.
Nolemj:
1. Noskaidrot simulācijas iekārtām paredzētā finansējuma apjomu.
2. Saskaņot Mācību līdzekļu izstrādes un iegādes, Modulāro izglītības programmu sarakstus
Pārtikas rūpniecības un Lauksaimniecības nozarēm.
3. Par nozares ekspertu deleģējumu (nozares eksperti PS/PKP izstrādei; NEP pārstāvis PS/PKP
VISC izstrādes darba grupai)
S.Babāne informē klātesošos, ka ir saņemta vēstule no VISC ar lūgumu deleģēt organizācijas
pārstāvi Pārtikas rūpniecības profesijas standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes
ekspertu darba grupai.
NEP lemj, ja ir iespējams, tad lūgt finansējumu ekspertu darbam jau nākamās PINTSA sēdes laikā.
Nolemj:
1.Informāciju pieņemt zināšanai.
2.Atbalstīt priekšlikumu par ekspertu atlīdzību.
4. Par NVA dalību NEP
S.Babāne izsaka ierosinājumu, par Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvja iekļaušanu NEP
sastāvā.
NEP eksperti izsaka viedokli, ka pēc nepieciešamības NVA pārstāvis tiks uzaicināts piedalīties NEP
sēdē.
Nolemj:
1.Informāciju pieņemt zināšanai.
5. Citi jautājumi
a) Par nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi
S.Babāne informē, ka ir saņemts aicinājums no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izvērtēt
pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs nepieciešamās zināšanas nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveidei, izskatot pašvaldību izteiktās vajadzības, izskatot arī nozaru
modulārās programmas.
I.Annuškāne precizē informāciju izdales materiālos par to, kādam apmācību veidam kādu
dokumentu izsniedz un cik stundu gara ir programma, kā arī kurām ir nepieciešama akreditācija.
NEP ekspertiem rodas daudz neskaidru jautājumu. Tiek nolemts organizēt atkārtotu NEP sēdi un
lūgt VIAA sniegt informāciju par šo projektu.
V.Sokolovs ierosina uzaicināt piedalīties arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, ņemot vērā, ka
dokumentā ir norādītas pašvaldību vajadzības.
Nolemj:
1. Organizēt tikšanos ar VIAA par programmām 20.jūnijā vai 16.jūnijā (jānoskaidro, kad VIAA tiek).
2. Uzaicināt Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.
b) Par augkopības tehniķa programmas īstenošanu ZAV
S.Babāne informē, ka ir saņemta ziņa no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas (ZAV),
ka Jelgavas novada pašvaldība lūgs atbalstīt Augkopības tehniķa programmas īstenošanu ZAV.
Šogad pašvaldību izglītības iestādēm nav paredzēts valsts finansējums izglītības programmu
īstenošanai.
NEP ekspertu viedokļi atšķiras.
V.Sokolovs atbalsta Augkopības tehniķa īstenošanu ZAV.
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J.Šnakšis izsaka viedokli, ka Augkopības tehniķa programmai, tās īstenošanai un audzēkņu
sagatavošanai būtu jāatbilst standartam. Jo arī nozares kvalifikāciju kartē mums ir Augkopības
tehniķis 3.kvalifikācijas līmenī.
I.Grudovska uzsver, ka darba devēju loma ir ļoti nozīmīga un audzēkņi tiek labi sagatavoti, taču, ja
strādā pēc standarta, ir augkopja un augkopības tehniķa standarts, kas būtībā jau sasaucas ar
augstākās izglītības prasībām, piemēram, standartā ir iekļauta latīnisko nosaukumu apguve.
S.Babāne - par standartu grozījumiem – kā tos var grozīt?
I.Annuškāne – standartu var grozīt reizi 5 gados. Šogad līdz novembrim tiks aktualizēts NKS, kā arī
tiks pārskatīti standarti. NEP būs iespēja grozīt standartus.
NEP eksperti vienojas, nogaidīt līdz oficiālās vēstules saņemšanai un tad sniegt viedokli.
Nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.

Sēdes beigas 16:00
Sēdes vadītāja

I.Cimermane

Sēdes protokolētāja

S.Babāne
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