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Protokols 

Rīgā 2017.gada 30.martā 

Piedalās:  

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija Ilze Zuimača 

Zemkopības ministrija Ilze Slokenberga 

LLPNA Vladimirs Sokolovs 

Latvijas Zivrūpnieku savienība/Rīgas Šprotes Imants Cīrulis 

Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija Jānis Zutis 

Latvijas Maiznieku biedrība                                                                                  Gunta Duka 

SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija                                                           Līga Broža  

Valsts izglītības satura centrs Inta Annuškāne 

                                                                                                                                   Irēna Kuliša   

 

Sēdi vada: Ilze Zuimača 
Protokolē Ilze Zuimača 

 

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

 

Darba kārtībā 

1. Pārtikas nozares profesiju karte. 

 

2. Profesiju standartu izstrāde. 

 
3. Mācību līdzekļu izstrāde. 

 
Sēdes sākums 10:00 
 
I.Zuimača atklāj sanāksmi. Iepazīstina ar darba kārtību.  
 
1. Pārtikas nozares profesiju karte  
I. Annuškāne informē klātesošos par iepriekšējā perioda (2010.-2015.) rezultātiem ESF projekta 
“Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 
paaugstināšanu” ietvarā. 
G.Duka ierosina no Maiznieku biedrības – profesijām “Maiznieku palīgs” un “Maiznieks” paaugstināt 
kvalifikācijas līmeņus, t.i. “Maiznieka palīgu” no 1.kvafikācijas līmeņa uz 2. kvafikācijas līmeni un 
“Maiznieks” no 2.kv.līmeņa uz 3.kv.līmeni. 
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J.Zutis ierosina iekļaut jaunu profesiju “Kūpinātājs” 2.kvalifikācijas līmenis. 
L.Boža informē, ka desmit gados profesijā “Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis” 
ir nokomplektētas tikai divas grupas. 
 
Nolemj: 
1. Veikt Pārtikas rūpniecības nozares kvalifikācijas struktūrā, t.sk. kartē pēc NKS aktualizācijas: 
 - “Maiznieku palīgs” pārcelt no 1.kvalifikācijas līmeņa uz 2.kv. līmeni; 
-  “Maiznieks” pārcelt no 2.kvalifikācijas līmeņa uz 3.kv. līmeni; 
- iekļaut jaunu profesiju “Zivju un gaļas kūpinātāju” 2.kv. līmenis; 
- izņemt no 3.kvalifikācijas līmeņa “Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis”. 
2. Jāveic maiznieku profesiju inventarizāciju, lai 3.kvalifikācijas līmeni būtu viena maiznieku profesija 
un viena maiznieku specializācija pie “Pārtikas produkta ražošanas tehniķis”. 
3. “Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis” iekļaut kā septīto specializāciju 
“Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”. 
4. Pārskatīt “Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs” nosaukumu, uzņēmumiem būtu 
saprotamāks “Pārtikas produktu kvalitātes kontrolieris”. 
5. Virzīt jautājumu par izglītības dokumentā norādīto papildus informāciju, t.i., pie profesijas norādīt 
arī specializāciju. 
 
 

2. Profesiju standartu izstrāde. 

I. Annuškāne informē par kritērijiem profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 
izstrādei. Un iepazīstina, kas plānots šī perioda projektā darīt, t.i. izstrādāt: 
- profesiju standartus un profesionālo kvalifikāciju prasības; 
- modulāro profesionālās izglītības programmas; 
- profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.  
Izstrāde tiks uzsākta pārtikas rūpniecības nozarei sākot no 2017.gada pavasara. 
 
Nolemj: 
1. Profesijas standartu izstrādi sākt ar “Pārtikas produktu ražošanas tehniķi”; 
2. Divu nedēļu laikā, katrai nozarei izvirzīt vienu ekspertu standartu “Pārtikas produktu ražošanas 

tehniķis” izstrādei (kopā nepieciešami 7 eksperti, katrai specializācijai pa vienam) .  
 

3. Mācību līdzekļu izstrāde. 
I. Kuliša informē klātesošos, ka plānots Pārtikas rūpniecības nozarei: 
- izstrādāt vienu mācību līdzekli; 
- iegādāt un tulkot vienu mācību līdzekli; 
- iegādāties divas simulācijas iekārtas. 
Mācību līdzekli izstrādās “Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas” ar tematiem – Zivju 

un zivju produktu ražošanas tehnoloģija; Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehnoloģija; Piena 

produktu ražošanas  tehnoloģija; Maizes un miltu produktu ražošanas tehnoloģija; Augļu un 

dārzeņu pārstrādes tehnoloģija; Dzērienu ražošanas tehnoloģija; Saldumu un šokolādes 

izstrādājumu ražošanas tehnoloģija; Pārtikas produktu ražošanas iekārtas. 

Nolemj: 
1. Plānoto iegādāšanu/ tulkošanu novirzīt uz izstrādi; 
2. Izstrādāt divus mācību līdzekļus: 
- “Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija” 
- “Pārtikas produktu ražošanas iekārtas”. 
3. Mācību līdzekļu izstrādē (autorus) pieaicināt no Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes – I.Ciproviču, I.Grāmatiņu, R.Galoburda, D.Kunkulberga, u.c. 
kā arī no Dobeles institūta D.Segliņu. 
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4. Mēneša laikā sniegt informāciju kādas simulācijas iekārtas vajadzētu iegādāties, ja nebūs 
priekšlikumi, tad paredzētās finanses tiks novirzītas uz mācību līdzekļu izstrādi. 

 
4. Citi jautājumi.  
I.Zuimača informē, saņemts e-pasts no Ernst & Young Baltic SIA par VISC izsludināto konkursu par 

nozares kvalifikāciju struktūru pilnveidi, t.i., nepieciešami nozares eksperti kvalifikāciju struktūras 

pilnveidei. 

Nolemj: 
1.I.Zuimača sazināsies ar  Ernst & Young Baltic SIA, lai iegūtu plašāku informāciju (iepirkuma 
specifikāciju, ekspertu atalgojums).  Informācija tiks nosūtīta elektroniski klātesošiem. 
 
 

Sēdes beigas 11:30 

Sēdes vadītāja        I.Zuimača 

Sēdes protokolētāja        I.Zuimača 


