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Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības  

Nozaru ekspertu padomes sanāksmes Nr. 6 

Protokols 

Rīgā  2017.gada 28.septembrī 

Piedalās NEP eksperti:  

Stādu audzētāju biedrība Andrejs Vītoliņš 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome Indra Cimermane 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija Ilze Zuimača 

LLPNA Vladimirs Sokolovs 

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība Jānis Šolks 

Latvijas Zivrūpnieku savienība/Rīgas Šprotes Imants Cīrulis 

Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija Jānis Zutis 

Ekonomikas ministrija Anita Zimele 

Izglītības un zinātnes ministrija Alla Imanta 

Nepiedalās NEP eksperti: 

Zemkopības ministrija Ilze Slokenberga 

Zemnieku saeima Iveta Grudovska 

Latvijas Zemnieku federācija Mārtiņš Cimermanis  

Labklājības ministrija Raimonds Brīdaks 

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija  Normunds Žunna 
AS “Cēsu alus”        Laila Ābola 
A/s Brīvais Vilnis Daina Viļļa 

 

Citi dalībnieki: 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome      Sarmīte Babāne 
Valsts izglītības satura centrs Inta Annuškāne 

 Ilga Bidzāne 

 Brigita Pauniņa 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Andis Kursītis 

SIA “Ernst&Young Baltic” Rūta Gabaliņa 

 Līga Indriksone 

  

Sēdi vada: Andrejs Vītoliņš  
Protokolē Sarmīte Babāne  

 

Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 1604.telpa 

Darba kārtībā 

1. Par nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālās analīzes starprezultātiem 
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  SIA Ernst&Young Baltic pārstāvji 

2. Par simulācijas iekārtu apstiprināšanu nozarēs 

3. Par pārstāvi Smiltenes tehnikuma konventam 

4. Par nākamās sēdes laiku 

 

Sēdes sākums 12.30 
 
A.Vītoliņš atklāj sanāksmi. Iepazīstina klātesošos ar darba kārtību.  
 
1. Par nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālās analīzes starprezultātiem 

L.Indriksone – informē klātesošos par pārtikas rūpniecības nozares veicamo darbu/uzdevumu 
līmeņu aprakstiem. (Informācija tiks atsūtīta NEP uz e-pastu) 
I.Annuškāne komentē, ka ekspertu darba grupa ir strādājusi par visu pārtikas rūpniecību kopumā, jo 
eksperti bija no dažādu pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem.  
L.Indriksone - informē klātesošos par lauksaimniecības nozares veicamo darbu/uzdevumu līmeņu 
aprakstiem. (Informācija tiks atsūtīta NEP uz e-pastu) 
Līdz 20.novembrim jāizskata 2. starpnodevums un funkcionālās analīzes gala rezultāts - decembrī.  
 
Nolemj: 
1. Ernst&Young Baltic atsūtīt NEP koordinatoram funkcionālās analīzes starprezultātus līdz 

2017.gada 3.oktorbim.  
2. Aicināt SIA Ernst&Young Baltic uz NEP sanāksmi līdz 2017.gada 20.novembrim.  
 
2. Par simulācijas iekārtu apstiprināšanu nozarēs 

S.Babāne –simulācijas iekārtu ekspertīzi veica 2 pārstāvji katrā no nozarēm: Lauksaimniecībā – 
A.Vītoliņš, Dz.Lejniece, Pārtikas rūpniecības nozarē – J.Šolks un V.Čunka.  
J.Šolks un A.Vītoliņš informē klātesošos par ekspertīzes procedūru.  
Lai varētu notikt šī iekārtu iegāde, jānodrošina simulācijas iekārtu ilgtspēja 3 gadus pēc projekta 
beigām (tas nozīmē līdz 2024.gadam). Ņemot vērā, ka simulācijas iekārtu  “Atklāta lauka 
smidzināšanas stends” un “Govs makets” iegāde ir paredzēta pārsvarā skolām, kurās tiek mācīta 
profesionālā kvalifikācija  “Lauku īpašuma apsaimniekotājs”, NEP apstiprina, ka arī turpmāk šī 
profesionālā kvalifikācija tiks uzņemta.  
Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP saskaņo nozares ekspertu  ieteikumus par simulācijas 
iekārtu iegādēm izglītības iestādēm ESF projektā 8.5.2."Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 
profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai": 
1.Lauksaimniecības nozarei  -  “Atklāta lauka smidzināšanas stends” un “Govs makets” 
2.Pārtikas nozarei simulācijas iekārtu iegāde šobrīd nav nepieciešama savukārt plānotos līdzekļus 
nozare lūdz pārdalīt mācību līdzekļu izstrādei. 
 
Nolemj: 
1. NEP saskaņo nozares ekspertu  ieteikumus par simulācijas iekārtu iegādēm izglītības iestādēm 
ESF projektā 8.5.2."Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 
kvalitātes nodrošināšanai": 
a) Lauksaimniecības nozarei  -  “Atklāta lauka smidzināšanas stends” un “Govs makets” 
b) Pārtikas nozarei simulācijas iekārtu iegāde šobrīd nav nepieciešama savukārt plānotos līdzekļus 
nozare lūdz pārdalīt mācību līdzekļu izstrādei.  
2. NEP apstiprina, ka arī turpmāk tiks uzņemta profesionālā kvalifikācija  “Lauku īpašuma 
apsaimniekotājs”, izglītības iestādēs, kurām paredzēts pirkt simulācijas iekārtas.  
 
3. Par pārstāvi Smiltenes tehnikuma konventam 
A.Vītoliņš informē klātesošos par to, ar ko nodarbojas profesionālo izglītības iestāžu konvents. 
Tikšanās notiek reti, minimālais skaits ir 2 reizes gadā.  
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I.Zuimača informē, ka viņa ir pārstāvis 4 konventos. Valmieras tehnikumam ir ļoti spēcīgs konvents, 
kā vadītājs ir pašvaldības vadītājs un ir ļoti spēcīga pašvaldības iesaiste skolas attīstības veicināšanā.   
S.Babāne informē, ka ir uzrunāts Biedrības “Lauksaimnieku apvienība” valdes loceklis I.Ādamsons 
un ir piekritis darboties Smiltenes tehnikuma konventā.  
NEP eksperti atbalsta I.Ādamsona kandidatūru.  
 
Nolemj: 
1. NEP apstiprina Biedrības “Lauksaimnieku apvienība” valdes locekli I.Ādamsonu darba Smiltenes 
tehnikuma konventā.  
2. NEP koordinatoram nosūtīt Smiltenes tehnikumam deleģējuma vēstuli ar NEP lēmumu.   
 
4. Par nākamās sēdes laiku 
Saistībā ar NKS funkcionālās analīzes starprezultātu iegūšanas grafiku, NEP eksperti nolemj nākamo 
NEP sanāksmi organizēt līdz 2017.gada 20.novembrim.  
 
Nolemj:  
1. Nākamo NEP sanāksmi organizēt laikā līdz 2017.gada 20.novembrim.  
 
 
Sēdes beigas 14:30 
 
Sēdes vadītājs        A.Vītoliņš 
 
 
Sēdes protokolētāja        S.Babāne 


