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Zemkopības ministrija.
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta
Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs.

(aizvieto Ilzi Slokenbergu)
Jānis Šnaksis

Izglītības un zinātnes ministrija.
Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta
Vecākā eksperte

Alla Imanta

Ekonomikas ministrija.
Inovācijas departamenta Kompetences centru nodaļas
vecākā eksperte.

Anita Zimele

DARBA DEVĒJU PUSE

NEP koordinators un vadītājs
Stādu audzētāju biedrība.
Valdes priekšsēdētājs.

Andrejs Vītoliņš

Zemnieku saeima.
Lauksaimniecības eksperte.

Iveta Grudovska

Latvijas maiznieku biedrība. Izpildirektore. Gunta Duka

NEP apakšpadomes koordinatore un vadītāja
Biedrība “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija”

Ilze Zuimača

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība. Valdes priekšsēdētājs. Jānis Šolks
DARBA ŅĒMĒJU PUSE
Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība, priekšsēdētāja
vietniece

aizvieto Anna Bondare

Latvijas tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija.
Valdes priekšsēdētājs.

Aigars Laurinovičs

CITI
Izglītības un zinātnes ministrija.
Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta

Lauris Liepiņš
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Vecākais eksperts

LLU Rektorāts - studiju prorektors Aigars Laizāns

LLU Lauksaimniecības fakultāte - dekāne Dace Siliņa

Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale

Nepiedalās NEP eksperti:

DARBA DEVĒJU PUSE

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.
Ģenerāldirektors.

Guntis Vilnītis

Latvijas Zemnieku federācija.
Valdes loceklis.

Mārtiņš Cimermanis

Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija.
Asociācijas izpilddirektors.

Jānis Zutis

DARBA ŅĒMĒJU PUSE
A/S “Cēsu alus” laboratorija. Vadītāja,arodkomitejas priekšsēdētāja. Laila Ābola
A/S “Brīvais Vilnis” arodkomiteja.  Priekšsēdētāja vietniece. Daina Viļļa

Sēdes sākums 13:00

Sēdes vadītājs: Andrejs Vītoliņš

DARBA KĀRTĪBAS
JAUTĀJUMS

LĒMUMS

1 Par izglītojamo uzņemšanas
plānošanu, tai skaitā vienotas
pieteikšanās sistēmas izveidi;

Ziņo: Alla Imanta, IZM
Profesionālās un pieaugušo
izglītības departamenta Vecākā
eksperte.

A.Imanta ziņo par izglītojamo uzņemšanas plānošanas procesu, tai skaitā
vienotas pieteikšanās sistēmas izveidi.

Diskusija:

A.Imanta - Pārtikas rūpn.nozarē ir palielināts uzņemamo audzēkņu vietu skaits
par 134 vietām,  plānots vietu skaitu palielināt arī tuvākajos gados,
lauksaimniecības programmās un dārzkopībā (IZM skolās - Malnavas koledža,
Smiltenes tehnikums - Alsviķi) ja balstās uz EM veiktajām nozaru prognozēm
būtu jāplāno vietu skaitu samazinājums, jo tiek plānots, ka pieaugs
automatizācija lauksaimn.nozarēs. Veterinārijā arī plānots samazinājums
attiecībā uz pieprasījumu.(Samazinājums jau pēc fakta šogad veikts par 8 vietām
pret 2020. gadu)

J.Šnaksis - “Milzīgs paldies Allai par ļoti izsmeļošo informāciju. Neskaidrības
radās par šī gada uzņemšanu, saistībā ar lauksaimniecības programmām, kur
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vienai kolai tika ierobežots uzņemšanas vietu skaits, lai gan NEP neierobežoja
vietu skaitu. Turklāt šī skaita ierobežojums, šogad, sniegs būtisku finansiālu
ietekmi turpmākos gados. “

Klātesošie diskutēja par Malnavas koledžas ierobežoto vietu skaitu 2022. gadam.
Jāsecina ka ne vienmēr NEP lēmumi ietekmē uzņemšanu.

A.Imanta - Palika iepriekšējā gada noteiktais vietu skaits (2021.gads) - 100
vietas Malnavas koledžai. Tika vērtēts iepriekšējos gados uzņemto un arī
atskaitīto skaits. Ieteiktu Malnavas koledžai īstenot stratēģiski ne tikai
lauksaimn.un autotransporta programmas, bet domāt par turpmāko attīstību,
piem. par kokrūpniecības nozares programmu īstenošanu nākotnē, savukārt
mežsaimniecības nozari plānot mazākā apmērā, jo arī tai tiek prognozēts vietu
samazinājums. Tāpat dārzkopības jomā, daļu novirzīt uz pieaugušo izglītības
programmām. Tāpat IZM ir pieprasījis FM papildus finansējumu skolām.

I.Zuimača - Lūgums Lauksaimniecības NEP izvērtēt vai skolām ir pietiekama
materiāltehniskā bāze un nodrošinājums, kas vēlas attīstīt un realizēt stratēģijās
plānotās mācību programmas, kā arī nevajadzētu piemirst ka ir virkne skolu kas
nav IZM pakļautībā.

A.Laizāns  - Mēs patiešām uztraucamies, ka varam zaudēt attīstību
lauksaimniecībā, lūgtu tām skolām, kas palikušas IZM pakļautībā vēl, neliegt
izglītības iespējas lauksaimniecības nozarēs, jo zaudējam reģionu attīstībā
kopsummā.

A.Laizāns - “Papildus EkMin prognozēm visas lielās universitātes ir veikušas
savas prognozes. Es varu tās aizsūtīt visiem kolēģiem, vismaz no LLU.”

A.Zimele - “Vēlos papildināt Allas teikto, ka EkMin prognozes ir tikai viens no
instrumentiem, kas ļauj nosacīti paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos
nākotnē. Prognozes parāda iespējamās darba tirgus attīstības tendences un
iespējamos riskus, ja saglabājas esošās sistēmas. Prognožu gatavošanā tiek
ņemtas vērā arī jaunās attīstības tendences. Nepieciešamības gadījumā,
piedāvāju organizēt sarunu, lai pārrunātu izstrādātās prognozes.”

LĒMUMS: 1. NEP pieņem zināšanai. Nosūtīt prezentāciju un IZM vēstuli NEP
locekļiem.

LĒMUMS: 2. Organizēt NEP sanāksmi pieaicinot EM pārstāvjus.

2 Par profesionālās izglītības
iestāžu stratēģiju pilnveidi un
īstenošanu lauksaimniecības un
pārtikas rūpniecības skolās.

Ziņo: Lauris Liepiņš, IZM
Profesionālās un pieaugušo
izglītības departamenta Vecākais
eksperts

L. Liepiņš ziņo par PII stratēģiju izvērtēšanas procesu, turpmāko labojumu
ieviešanas grafiku un kā stratēģiju izpilde tiks kontrolēta to IZM puses.
Prezentācijā tika ieskicētas skolu stratēģijās nepieciešamie uzlabojumi.

Diskusija:

L. Liepiņš - diemžēl daudzas stratēģijas nav nedz faktos, nedz datos balstītas.
Skolu stratēģijas tiks saskaņotas līdz gada beigām.

J.Šnaksis - Par Kandavu. Kas tik unikāls materiāltehniskajā bāzē grāmatvežiem,
kas Kandavai iztrūkst?
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A.Imanta - Neļaujam realizēt šo grāmatvedības programmu Kandavai, jo tā tiek
realizēta jau Liepājas Valsts tehnikumā. Veidojas nelabvēlīga konkurence
reģionā.
J.Šnaksis - Kā jūs pārliecinājāties, ka Višķiem ir pietiekoša mat.tehn.bāze, lai
varētu nodrošināt tās minētās lauksaimn. programmas?
L.Liepiņš - Daugavpils pašvaldības ieguldījumi DBT Višķu struktūrvienībā.
Paredzētas lielas investīcijas sadarbībā ar pašvaldību, kā arī kopā ar A. Imantu
komentēja lēmumu pieņemšanas kārtību.

LĒMUMS: Informāciju pieņemt zināšanai.
3 Malnavas koledžas aktuālākie

plāni un izaicinājumi.

Ziņo: Sandra Ežmale, Malnavas
koledžas direktore

S. Ežmale ziņo par Malnavas koledžas aktualitātēm, pieejamāma programmām,
resursiem, tai skaitā izaicinājumiem un ar LLU skolas pārņemšanu savā
pārvaldībā saistītajiem procesiem.
Tiek pieminētas potenciālās programmas kuras tiks realizētas nākotnē
(Augkopības speciālists 5LKI, Agrārā sektora komercdarbinieks 5LKI,
Dārzkopības tehniķis sadarbībā ar BDV, 4LKI)
Starp izaicinājumiem tiek minēti: budžeta vietu samazinājums, aktuālais
jautājums par koledžas līmeņa programmas Uzņēmējdarbības speciālists
Lauksaimniecībā novecojušo profesiju standartu. (A. Vītoliņš informē klātesošos
par vēsturisko šī standarta aktualizēšanas virzību un riskiem programmas
akreditācijai.) Tiek pieminēta programmu integrācija ar LLU, sadrbības attīstība,
lietišķās pētniecības un tālākizglītības iespēju attīstība, kā arī augstākās izgl.
mat. tehniskās bāzes stiprināšana.

LĒMUMS: 3. Kopējo informāciju pieņemt zināšanai. Organizēt tikšanos ar
Malnavas koledžu, LLU, Uzņēmējdarbības NEP par profesijas standarta
“Uzņēmējdarbības speciālists Lauksaimniecībā” atjaunošanu.

4 Citi jautājumi;

● Anketa NEP semināram
“Nozares jaunais profesionālis”

Sēdi protokolēja: I.Damberga

A.Vītoliņš
11.11.2021.
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