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Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 315.telpa
Darba kārtībā
1. Par nozares mācību vajadzībām
Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji – E.Purmale-Baumane, I.Zitmanis
Pieaicināti pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības
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

2. Par jauniešu garantijas programmu uzņemšanas saskaņojumu
3. Par augkopības tehniķi Zaļenieku Amatniecības un komerciālajā vidusskolā
4. Par simulācijas iekārtām
5. Citi jautājumi
6. Par nākamās sēdes laiku
Sēdes sākums 10:00
G.Jansone atklāj sanāksmi. Iepazīstina ar darba kārtību.
1.Par nozares mācību vajadzībām
I.Zitmanis informē klātesošos par VIAA īstenojamo projektu. Projekts ilgs 6 gadus, kopējais
finansējums 25 miljoni eiro. (Prezentācija pievienota sēdes materiāliem.)
Projekta darbības:
Karjeras konsultanti, ārpus formālās izglītības sistēma, profesionālā tālākizglītība, papildus atbalsta
pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iesaistei mācībās: asistents, surdotulks,
mobilitāte
Iesaiste projektā ir brīvprātīga.
Sadarbības partneri – pašvaldības, izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūra.
Pēc NEP sniegtā atzinuma saņemšanas Pieaugušo izglītības pārvaldības padome (PIPP) apstiprina
mācību sarakstu, kam seko VIAA organizētā izglītības iestāžu atlase. Izvērtējot izglītības iestāžu
piedāvātās izglītības programmas, tiek sastādīts mācību piedāvājums. Pēc tam tiek aicināti
nodarbinātie pieteikties mācībām.
Paredzēts, ka nodarbinātajam vai viņa darba devējam ir jāsedz 10 % līdzfinansējums. Ir noteikta
vienas vienības izmaksa, balstoties uz bezdarbnieku kuponu cenām (kas iespējams tuvākajā laikā
Labklājības ministrijā tiks pārskatītas- palielinātas).
V.Sokolovs - kas ir PIPP sastāvā?
VIAA: Padomi ir izveidojis Izglītības ministrs, tās sastāvā ir IZM, TM, LM, VM, LDDK, LPS, plānošanas
reģioni, Pieaugušo izglītības savienība.
V.Sokolovs – kuras ir prioritārās nozares, kurās apmācības notiks vispirms?
E.Purmale-Baumane – ir lemts, ka 4 prioritārās nozares ir būvniecības, kokrūpniecības, mašīnbūves
un IT nozare. Pašreiz nav lemts, kuras varētu būt nākamās nozares – tās tikpat labi varētu būt visas
nozares.
Prioritāte izglītības iestāžu atlasē – tālākizglītības un pilnveides programmu īstenošana, PIKC,
pašvaldību dibinātas mācību iestādes.
G.Jansone – kas notiek, ja šobrīd neviena no izglītības iestādēm nepiedāvā kādu no programmām,
vai ja piesakās 3 interesenti (nodarbinātie) apgūt iemaņas kādā no programmām?
I.Zitmanis - sludinot programmu, lūgs skolai, lai tā nosaka minimālo dalībnieku skaitu grupā, lai
programma būtu finansiāli efektīva.
E.Purmale – Baumane – šeit varēs startēt gan profesionālās izglītības iestādes, gan privātās izglītības
iestādes, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Atbalstu izglītības iestādes saņems tikai par tiem izglītojamiem, kas pabeigs mācības, līdzīgi kā tas
šobrīd ir jauniešu garantijas programmās.
NEP eksperti ar VIAA vienojas, ka līdz jūlija beigām nozare iesniedz priekšlikumus par nozare mācību
vajadzībām.
Nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. NEP līdz jūlija beigām nosūtīt sagatavoto nozaru mācību vajadzības.
2. Par jauniešu garantijas programmu uzņemšanas saskaņojumu
E.Purmale-Baumane – Jauniešu garantijas programmai bija jānoslēdzas 2018. gada augustā, bet, ja
ES pagarina, tad vēl varam uzņemt septembrī 1,5 gadīgās programmas. Tāpēc lūdzam jūsu
saskaņojumu par uzņemšanu.
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S.Babāne – uzņemšanas saskaņojumu esmu nosūtījusi NEP ekspertiem elektroniski. Atbildot uz
jautājumiem par to, kāpēc vairākas skolas, kuras līdz šim darbojās jauniešu garantijas programmās
nepiedalās – tā ir skolu izvēle kādas programmas, un par kādu finansējumu viņi īsteno.
Nolemj:
1. NEP atbalsta Jauniešu garantiju programmās uzņemšanu.
2. S.Babānei sagatavot saskaņojuma vēstuli VIAA uzņemšanu.
3. Par augkopības tehniķi Zaļenieku Amatniecības un komerciālajā vidusskolā
S.Babāne – atskatoties uz iepriekšējo darba kārtības jautājumu par jauniešu garantiju, tagad
saprotam, ka Zaļenieku Amatniecības un komerciālajā vidusskolā Augkopības tehniķis tiek plānots
uzņemt jauniešu garantijas programmā.
NEP eksperti atbalsta uzņemšanu Augkopības tehniķa programmā Zaļenieku Amatniecības un
komerciālajā vidusskolā.
Nolemj:
1. NEP atbalsta uzņemšanu Augkopības tehniķa programmā Zaļenieku Amatniecības un
komerciālajā vidusskolā.
2. NEP koordinatorei sagatavot atbildes vēstuli Zaļenieku Amatniecības un komerciālajā
vidusskolai, Jelgavas novada pašvaldībai.
4. Par simulācijas iekārtām
S.Babāne informē klātesošos par informāciju, kas ir saņemta no VISC par simulācijas iekārtu iegādi,
finansējumu. Informācija pievienota sēdes materiāliem.
NEP atkārtoti lemj par to, ka, ka lauksaimniecības nozarē ir 2 iekārtas – augkopībā un dārzkopībā.
Pārtikas nozarei jāsniedz savs redzējums par iekārtu savā nozarē.
Nolemj:
1. NEP nolemj, ka lauksaimniecības nozarē ir 2 iekārtas – augkopībā un dārzkopībā.
2. Pārtikas nozarei sniegt priekšlikumu par iekārtu iegādi nozarē.
5. Citi jautājumi
n/a
6. Par nākamās sēdes laiku
A.Zimele izsaka priekšlikumu NEP sēdi organizēt 25.jūlijā.
NEP eksperti piekrīt piedāvātajam priekšlikumam un nolemj nākamo sanāksmi organizēt 25.jūlijā,
bet līdz tam ir jāizstrādā priekšlikums par mācību vajadzībām nozarē.
Nolemj:
1. Nākamo Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP sanāksmi organizēt 25.jūlijā.

Sēdes beigas 11:30

Sēdes vadītāja

G.Jansone

Sēdes protokolētāja

S.Babāne
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