
 

 

Pārtikas 
rūpniecības un 

lauksaimniecības  

 

 
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 

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības  
23.01.2020. Nozaru ekspertu padomes sanāksmes  
Protokols 

Rīgā  2020.gada 23.janvārī    
Piedalās NEP eksperti: 

VALSTS PUSE   
Zemkopības ministrija  
Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta  
Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietniece 
 

Ilze Slokenberga    

Labklājības ministrija  
Darba tirgus politikas departamenta  
Vecākais referents 
 

 

Izglītības un zinātnes ministrija 
Izglītības departamenta eksperte 
 

 

Ekonomikas ministrija 
Nozaru politikas departaments  
vecākā eksperte 
 

Anita Zimele  
 

DARBA DEVĒJU PUSE  
 

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
Izpilddirektore 
 

Indra Cimermane  

Stādu audzētāju biedrība 
Valdes priekšsēdētājs 
 

Andrejs Vītoliņš  

Zemnieku saeima 
Lauksaimniecības eksperte 
 

 Iveta Grudovska  

Latvijas Zemnieku federācija 
Valdes loceklis 
 

Mārtiņš Cimermanis  

Biedrība “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija 
 

Ilze Zuimača 

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība 
Valdes priekšsēdētājs 
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Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija  
Asociācijas izpilddirektors 
 

 

Biedrība “Rīgas Šprotes” 
Valdes priekšsēdētājs 
Biedrība “Latvijas Zivrūpnieku Savienība”  
izpilddirektors 
 

 

Darba ņēmēju puse   
Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrība 
 

 Linda Romele  

A/S Brīvai Vilnis,  
arodkomitejas priekšsēdētāja vietniece 
 

Daina Viļļa  

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija 
Izpilddirektors 
 

Aigars Laurinovičs  

 
CITI   
Latvijas Mazinieku biedrība  Gunta Duka  
Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums Inga Ducena  
Smiltenes tehnikums  Mārīte Dragone 

Jolanta Duncīte  
Bulduru dārzkopības viduskola  Ieva Vincovksa 

Rafaels Joffe 
Stādu audzētāju biedrība  Ieva Damberga  
LOSP  Guntis Vilnītis  

   
Sēdi vada: Andrejs Vītoliņš  
Protokolē Indra Cimermane   

 
Sanāksmes vieta: Rīga, Republikas laukums 2, Zemkopības ministrijas 315.telpa 
Sēdes sākums 12.00 

A.Vītoliņš atklāj sanāksmi. Iepazīstina klātesošos ar darba kārtību.  
 

 DARBA KĀRTĪBAS 
JAUTĀJUMS 

LĒMUMS 
 

1. ZM ministra padomnieks 
izglītības jautājumos  par ZM 
skatījumu un darbiem 
2020.gadā izglītības jomā;  
 

ZM ministra padomnieks Edvards Ratnieks iepazīstina klātesošos ar 
saviem darba pienākumiem un darbiem izglītības jomā. Šobrīd strādā pie 
LLU, kuru ietekmē IZM reformas. Gavenais darbs- noturēt LLU 
universitātes statusu. ZM ir par to, lai koledžas saglabātu savu statusu, 
piesaistot tās LLU, tādejādi nepazeminātos statuss vai programmu 
kvalitāte.  Šobrīd tiek domāts par Malnavu kā LLU sastāvdaļu, saglabājot 
tās lokalizācijas vietu. ZM vēlme ir, lai mūsu nozaru koledžas paliktu 
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ZM/LLU nevis IZM uzraudzībā.  

Iveta Grudovska: aicinu ZM laicīgi ziņot NEP par pāreju, lai NEP ir 
gatavs sniegt pieprasīto informāciju par programmu un uzņemšanas plānu 
izmaiņām.  

LĒMUMS:  

• veidot ciešāku sadarbību ar ZM, jautājumu risināšanā, kas 
skar izglītības jomu.  

• Sagatavot vēstuli ZM ar aicinājumu piešķirt papildus ZM 
stipendijas studentiem l-bas atsevišķas problēm-profesijās, lai 
veicinātu jauniešu ieaisti.  
 

2 Smiltenes tehnikums:  
Atbalsts izglītības iestādēm 
lauksaimniecības nozares 
izglītības programmu 
reklamēšanā - profesijas 
prestiža paaugstināšanai 
(reklāmas iespējas ZM, LOSP, 
nozares pasākumos, 
organizācijās). 
 
Smiltenes tehnikums: 
Iespēja 
profesionālās  kvalifikācijas 
nosaukuma maiņai 
(Lopkopības tehniķis). 
 

Smiltenes tehnikums: mūsu problēm jautājums ir jaunais “lopkopības 
tehniķis” – programma ir laba, bet jauniešiem nav interese to apgūt. 
Vēlamies lūgt palīdzību programmas popularizēšanā. Kā arī uzskatam, ka 
nosaukums nav pievilcīgs, lai jaunieši vēlētos apgūt šo profesiju.  

Andrejs Vītoliņš izskaidro situāciju par programmas nosaukumu un 
piešķiramo kvalifikāciju. Par šo jautājumu jau vairākas reizes diskutēts 
iepriekšējos NEP: ka kvalifikācija nosakāma kā kartē, bet programmas 
nosaukumu var skolas vienoties.  

Ilze Zuimača: par pieredzi pārtikas nozarē. Mūsu nozare ir ieguldījusi ļoti 
lielu darbu un resursus reklāmās, filmiņās utt., bet rezultāti ir ļoti 
minimāli. Aicinu ZM pievērsties arī pārtikas pārstrādes jomai ne tikai l-
bai.  

Bulduru dārzkopības vidusskola: jādomā par tālmācību un neklātienes 
piedāvājumu, jo mūsdienu tendence ir darba cilvēki, kas labprāt atbalsta 
šādu mācību formu.  

Lēmumi:  

• Nosutīt vēstuli IZM ar aicinājumu atjaunot mobilitātes 
programmu; 

• ZM kopā ar LLKC izvērtē iespējas sagatavot filmiņas par l-
bas un pārtikas rūpniecības izglītību un darba iespējām kā 
labo piemēru popularizēšana;  

3 Malnavas, Kandavas, Jēkabpils 
tehnikuma direktori ierosina 
"augkopības tehniķi" pārsaukt 
par "Jaunāko agronomu".  

 
Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma direktors 
 Artūrs Sņegovičs 

Tika aktualizēts jautājums par skolā realizējamo programmu 
nosaukumiem un profesiju kartē minētajām kvalifikācijām, profesiju 
nosaukumiem. Klātesošie diskutēja, par programmu atpazīstamību ņemot 
vērā vēsturiskos profesiju nosaukumus, cik nosaukumi ir pašizskaidrojoši, 
un pievilcīgi jauniešu acīs. Tomēr diskusijas rezultātā tika nolemts palikt 
pie esošās sistēmas – skolas veicot programmu popularizēšanu arī 
turpmāk var izmantot viņuprāt izvērstākus, labskanīgākus vai tieši pretēji 
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 kodolīgākus nosaukumus, kas nemaldina audzēkņus par rezultātā 
saņemamo kvalifikāciju. 

Lēmumi:  

• Pieņemt diskusiju zināšanai, un aktualizējot profesiju kartes, 
standartu un programmu saturu vienmēr izvērtēt arī 
profesiju nosaukumu aktualizēšanas nepieciešamību. 

4 NEP sastāva pārskatīšana;  
Ziņojuma sagatavošana IZM 
un PINTSA (Profesionālās 
izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības 
apakšpadome) 
 

Indra Cimermane ziņo, ka saistībā ar IZM līgumu, kas nosaka NEP 
pienākumus, reizi gadā jāpārskata NEP sastāvs un jāziņo PINTSA.  
Ir apkopots 2019.gada NEP apmeklējums un apzināti esošie NEP locekļi 
un nepieciešamās izmaiņas.  
Lēmums:  

• NEP sastāvā turpmāk neiekļaut LM pārstāvi, par cik nav 
apmeklēta neviena NEP sēdē 2019 gadā. 

• LOSP pārstāvis turpmāk būs Guntis Vilnītis;  
• Pēc biedrības “Rīgas šprotes” iesnieguma- biedrība beidz 

darbību NEP. Vietā pārtikas nozarē Nep-ā darbosies 
Maiznieku biedrības  pārstāvis- Gunta Duka.  

• LBAS turpmāk pārstāvēs Linda Romele.  
 

5 NEP pārstāvju informācijas 
apstiprināšana; 
Ziņojuma sagatavošana IZM 
un PINTSA (Profesionālās 
izglītības un nodarbinātības 
trīspusējās sadarbības 
apakšpadome) 
 

Indra Cimermane iepazīstina klātesošos ar sagatavo ziņojumu PINTSAI 
par NEP locekļu analīzi ( pēc IZM līguma nosacījumiem). 

LĒMUMS: apstiprināt sagatavoto ziņojumu.  

6 Izskatāmie jautājumi 2020. 
gadā;  
sanāksmju plāns un IZM 
nolikums NEP darbībai 
2020.gadā;  
 

Indra Cimermane iepazīstina klātesošos ar jauno LOSP-IZM līgumu, kas 
definē NEP pienākumus un darbus 2020.gadā.  

LĒMUMS: informācija pieņemta zināšanai.  

7 NEP koordinatora maiņa un 
NEP vadītāji;  
Jauna NEP kontaktinformācija 
un persona.  
Skolu listes.  

Indra Cimermane iepazīstina ar izmaiņām NEP. 

1. Turpmāk NEP būs jauns e-pasts: nep @ losp.lv. 
Visu informāciju aicinām sūtīt uz šo e-pastu.  

2. Indra Cimermane dodas ilgstošā atvaļinājumā, tādēļ visus 
jautājumus sūtīt uz nep@losp.lv un sazināties ar abiem NEP 
koordinatoriem: Andreju Vītoliņu un Ilzi Zuimaču. 

3. NEP meilu listē tiek pievienotas visas skolas, līdz ar to turpmāk 
NEP dk tiks izsūtītas visām nozares skolām un visas skolas tiks 
informētas par visiem jautājumiem. 
 

LĒMUMS: informācija pieņemta zināšanai.  

8 Citi jautājumi;  Nākamajā NEP darba kārtībā iekļaut jautājumus par:  
• Pedagogu  apmācībām ( VISC projekts)  
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Nākamā NEP sēde;  • nozares popularizēšana;  
 

Sēdes beigas 15:00 
Sēdes vadītājs        A.Vītoliņš 
 
 
Sēdes protokolētāja        I.Cimermane 
 
 


