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2017.gada 25.jūlija
Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības
Nozaru ekspertu padomes sanāksmes Nr. 5
Protokols
Rīgā
Piedalās NEP eksperti:
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Stādu audzētāju biedrība
Latvijas Zemnieku federācija
Zemnieku saeima
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
Latvijas Zivrūpnieku savienība/Rīgas Šprotes
Zemkopības ministrija
Ekonomikas ministrija
Nepiedalās NEP eksperti:
LLPNA
Labklājības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija
Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība
AS “Cēsu alus”
A/s Brīvais Vilnis
Citi dalībnieki:
Valsts izglītības satura centrs
SIA “Ernst&Young Baltic”

Sēdi vada:
Protokolē

2017.gada 25.jūlijā
Sarmīte Babāne
Andrejs Vītoliņš
Mārtiņš Cimermanis
Iveta Grudovska
Ilze Zuimača
Imants Cīrulis
Ilze Slokenberga
Anita Zimele
Vladimirs Sokolovs
Raimonds Brīdaks
Alla Imanta
Normunds Žunna
Jānis Zutis
Indra Cimermane
Jānis Šolks
Laila Ābola
Daina Viļļa

Bruno Braunšteins
Inta Annuškāne
Rūta Gabaliņa
Līga Indriksone
Andrejs Vītoliņš
Sarmīte Babāne

Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 315.telpa
Darba kārtībā
1. Par nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādes uzsākšanu
SIA Ernst&Young Baltic pārstāvji

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 nozares mācību vajadzībām
NEP iesniegto priekšlikumu caurskatīšana
3. Citi jautājumi
4. Par nākamās sēdes laiku
Sēdes sākums 14:00
A.Vītoliņš atklāj sanāksmi. Iepazīstina ar darba kārtību.
1. Par nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādes uzsākšanu
L.Indriksone – SIA Ernst&Young Baltic projektu vadītāja un Rūta Gabaliņa – pārtikas rūpniecības un
lauksaimniecības nozaru koordinatore. 24.jūlijā ir parakstīts līgums par darbu veikšanu.
L.Indriksone prezentē projekta mērķi, uzdevumus, laika grafiku, projekta komandu un sasniedzamos
rezultātus (Prezentācija pievienota sēdes materiāliem).
Projektā ir ietvertas 14 nozares, kā arī ir papildinātas ar mākslas dizaina un radošo industriju
sektoru.
Darba pieeja un metodoloģija ir citādāka, nekā bija iepriekšējā projektā. Šoreiz lielāks akcents ir uz
nozares analīzi pēc būtības jeb funkcionālo analīzi.
Nākamā prezentācija NEP sanāksmē varētu būt pēc 10 nedēļām (septembra beigas vai oktobra
sākums).
Pirmā darba grupa Pārtikas rūpniecības nozarē notiks 26.jūlijā. Lauksaimniecības nozarē pirmā
darba grupa būs 31.jūlijā no plkst. 13:00-17:00.
Izpētes rezultātā var rasties gan jaunas specializācijas, gan profesijas u.c.
I.Grudovska vērš uzmanību uz to, ka VID apkopotie dati nav nozarei atbilstoši, ņemot vērā, ka kā
pirmā profesija VID datos parādās traktorists.
A.Vītoliņš norāda, ka varētu būt arī laukstrādnieks, kas parādās kā viena no profesijām VID datu
bāzēs, jo darba devēji ne vienmēr precīzi norāda darba ņēmēju profesiju, vai ja kādreiz ir pieņemts
darbā, taču amats ir mainījies, nav veiktas izmaiņas.
I.Slokenberga izsaka priekšlikumu, ka vajadzētu darba grupai piesaistīt valsts pārvaldes pārstāvjus.
M.Cimermanis izsaka priekšlikumu, ka ir nepieciešama stratēģiska pieeja nozares funkcionālās
analīzes veikšanai.
L.Indriksone – es pieņemu visus priekšlikumus, mēs esam atvērti arī modificēt metodiku.
M.Cimermanis izsaka viedokli, ka, ja jutīs, ka dokuments tiek gatavots priekš “atvilktnes”,
nepiedalīsies šīs projekta aktivitātes īstenošanā
I.Cīrulis jautā vai šie jautājumi par funkcionālo analīzi nonāks arī līdz darba ņēmējam.
NEP akceptē, ka SIA Ernst&Young Baltic nāk uz NEP sanāksmēm ar starp atskaitēm.
I.Annuškāne – NKS ir tikai par profesionālās izglītības pamata izveide.
Nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. Aicināt SIA Ernst&Young Baltic uz NEP sanāksmēm prezentēt starpatskaites.
2. Par nozares mācību vajadzībām
S.Babāne – priekšlikumus esmu saņēmusi šajā laikā no 3 LOSP biedriem – Agronomu biedrības,
Latvijas Olu ražotāju asociācijas un Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības. Diemžēl no NEP
ekspertiem priekšlikumus kopš 20. jūnija neesmu saņēmusi.
NEP eksperti joprojām nesaprot, kas ir šis VIAA projekts.
I.Zuimača – pārtikas nozarei ir apmācību projekts, kurā piedalās pārtikas uzņēmumi.
Vai ir atbalstāmas arī mācības ārzemēs, vai ārzemju lektoru piesaiste?
Vai pašnodarbinātās personas arī varētu mācīties, kam nav oficiālas darbavietas? Vai tie, kas vēlas
uzsākt uzņēmējdarbību?
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Minimālais grupas lielums?
Vai ir paredzēts finansējums mobilitātes izmaksām uz apmācībām?
Nolemj:
1. NEP koordinatoram uzdot jautājumus VIAA priekšlikumus un nosūtīt vēstuli VIAA par nozares
mācību vajadzībām.
3. Citi jautājumi
Par simulācijas iekārtu ekspertīzes ekspertiem.
Par modulāro programmu ekspertiem.
Par NEP sēžu apmeklējumu.
Par NEP locekļu aktivitāti – darba ņēmēju puses eksperti nav pārstāvēti NEP sēdēs.
Nolemj:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.

4. Par nākamās sēdes laiku
Nākamo sēdi bija plānots organizēt 5.septembrī. Ņemot vērā, ka SIA Ernst&Young Baltic aktivitātes
NKS izstrādē starpatskaite būs septembra otrā pusē, nākamo NEP sēdi organizēt septembra otrā
pusē.
Nolemj:
1. Nākamo Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP sanāksmi organizēt septembra otrā pusē.

Sēdes beigas 16:00
Sēdes vadītājs

A.Vītoliņš

Sēdes protokolētāja

S.Babāne
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