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Piedalās NEP eksperti:

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

(aizvieto Ilzi Slokenbergu)
Jānis Šnaksis

DARBA DEVĒJU PUSE

NEP koordinators un vadītājs
Stādu audzētāju biedrība.
Valdes priekšsēdētājs.

Andrejs Vītoliņš

Zemnieku saeima.
Lauksaimniecības eksperte.

Iveta Grudovska

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

Ilze Zuimača

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
Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale

Bulduru dārzkopības vidusskolas direktore Ieva Vincovska

Bulduru dārzkopības vidusskolas valdes loceklis Rafaels Joffe

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
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Nepiedalās NEP eksperti:

VALSTS PUSE
Ekonomikas ministrija.
Inovācijas departamenta Kompetences centru nodaļas
vecākā eksperte.

Anita Zimele

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

Alla Imanta

DARBA DEVĒJU PUSE

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.
Ģenerāldirektors.

Guntis Vilnītis

Latvijas maiznieku biedrība. Izpildirektore. Gunta Duka

Latvijas Zemnieku federācija.
Valdes loceklis.

Mārtiņš Cimermanis

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība. Valdes priekšsēdētājs. Jānis Šolks
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 14:00

Sēdes vadītājs: Andrejs Vītoliņš

DARBA KĀRTĪBAS
JAUTĀJUMS

LĒMUMS

1 NEP darba plāns 2022. gadam.

Ziņo: Andrejs Vītoliņš, NEP
koordinators un vadītājs

A.Vītoliņš  stāsta par NEP locekļu pienākumiem un to, kas paveikts 2021. gadā.
Klātesošie diskutēja par 2022. gada plāniem. Tika uzsvērta nepieciešamība
apmeklēt skolas klātienē. Tāpat īsi tika izstāstīts par LDDK, LOSP un KM
kopprojektu NEP stiprināšanai.

I.Zuimača - Jāieplāno konkrēts mēnesis braucieniem uz prof.skolām, kā arī
seminārs gada beigās un tā iespējamās tēmas.

LĒMUMS: 1. Nolemts sākot ar jauno mācību gadu prioritāri apmeklēt
sekojošas lauksaimniecības skolas –
Kandavas LT, Cīravas TS.
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JAK, Barkavas TS.
BDT IPĪV ‘Višķi’.

2 NEP locekļu sastāva
aktualizēšana.

Tiek aktualizēts NEP locekļu sastāvs, jo ir daži NEP locekļi, kas nav
piedalījušies nevienā NEP sanāksmē šogad. Valsts pusē būtu nepieciešams
pārstāvis/ji no ZM pārtikas, lauksaimniecības departamentiem.

Darba ņēmēju pusē būtu nepieciešams vēl vismaz 1 pārstāvis. A.Laurinoviču
pārcelt uz darba devēju pusi.

LĒMUMS: 2. Veikt izmaiņas NEP locekļu sastāvā, saskaņot jauno NEP sastāvu
elektroniski  līdz 15.01.22 un iesniegt apstiprināšanai PINTSA sanāksmē
februārī.

3 Ziņojums par vizītēm
profesionālajās skolās.

Ziņo: Andrejs Vītoliņš, NEP
koordinators un vadītājs

A.Vītoliņš informēja klātesošos par gada laikā notikušajām vizītēm uz prof.
skolām, tur novēroto, un uzsvēra ekspertu sniegtās atgriezeniskās saites
nepieciešamību sekmīgai NEP darbībai, īpaši izvērtējot skolu spēju realizēt
vienu vai otru programmu.

LĒMUMS: Informāciju pieņemt zināšanai.

4 Bulduru DV un Malnavas
uzņemšanas rādītāji, plāni un
izaicinājumi

Ziņo: Skolu pārstāvji

Malnavas koledžas direktore ziņoja par kopējo uzņemšanu un ar to saistītjiem
izaicinājumiem. Īpaši tika atzīmēts tas ka ir saskanotas 176 budžeta vietas no
kurām 119 ir jauksaimniecībā, bet kuru skaitu nav iespējams palielināt vismaz 3
gadu griezumā. Lai arī šogad ir uzņemti jau 243 audzēkņi.
Ļoti līdzīga problēma ir BDV, kur arī ir saskaņotas 176 budzēta vietas, bet
realitātē uzņemti ir 205. Starpība finanšu izteiksmē ir ievērojama. BDV savā
prezentācijā ieskicēja arī realizstikāko uzņemšanas plānu scenāriju līdz pat 2027.
gadam, ar plānotiem 400-450 audzēkņiem.
Joprojām tiek atzīmeta mobilitātes problema un nepietiekamais finansējums
programmu realizācijai.

LĒMUMS: Informāciju pieņemt zināšanai.

Sēdi protokolēja: I.Damberga

A.Vītoliņš
16.12.2021.

3


