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SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.8.1/2 

 

2019. gada 3. decembrī 

Sēde notiek: Raiņa bulvārī 4, Rīgā 

 

Sēdē piedalās: 

Valsts puse 

 

Vārds Uzvārds Amats 

Una Rogule Lazdiņa Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas 

departamenta vecākā eksperte 

Alla Imanta 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un 

pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte 

Andris Maskaļovs 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Klientu 

apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas 

vecākais eksperts 

 

Darba devēju puse 

 

Vārds Uzvārds Amats 

Guntis Strazds 

 

 

Ar balsstiesībām aizvieto Inga Zemdega - Grāpe 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas 

prezidents 

Inga Zemdega - Grāpe Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija / 

SIA "NEMO" valdes prieksšēdētāja 

Elīna Strazdiņa - Stradiņa Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/  

AS "Valmieras stikla šķiedra" personāla un 

attīstības vadītāja 

Jānis Krasovskis Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/  

SIA "Limbažu Tīne" valdes priekšsēdētājs 

Ginta Amerika Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/ 

SIA "Ameri" valdes priekšsēdētāja 

Ivo Pūķis SIA "Burdas Salons" komercdirektors, VERLAG 

AENNE BURDA Baltijas dīleru centra vadītājs  

 

Pieaicinātie 

 

Vārds Uzvārds Amats 

Lāsma Mencendorfa Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vadītāja 

Anita Līce LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja, 

Nacionālais NEP koordinators 

Anete Jekuma LDDK NEP koordinatore 

Inga Girgensone VISC Profesionālās izglītības departamenta 
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Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma 

nodaļas vecākā referente 
 

 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse 

 

Vārds Uzvārds Amats 

Ilze Kupča  Latvijas Nacionālais kultūras centra Kultūras un 

radošās industrijas izglītības nodaļas Vizuālās 

mākslas izglītības eksperte. 

Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas 

departamenta vecākais eksperts. 

 

Darba ņēmēju puse 

 

Vārds Uzvārds Amats 

Agnese Avotiņa Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības deleģētā 

pārstāve, AS "Valmieras stikla šķiedra" 

arodorganizācijas priekšsēdētāja 

 

Darba devēju puse 

 

Vārds Uzvārds Amats 

Dace Purmale Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija / 

AS "Valmieras stikla šķiedra" personāla direktore 

Ivars Burakevičs Kurpnieku biedrības vadītājs 

 

 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00. 

 

Darba kārtība: 

1. Sanāksmes darba kārtības precizēšana un iepriekšējās sēdes protokola saskaņošana – Ginta 

Amerika, 5 min; 

2. Par Skolu programmu "Dzīvei gatavs" – Lāsma Mencendorfa, 15 min; 

3. Aktualitātes izglītībā, plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz NEP 

funkcijām – Anita Līce, 15 min; 

4. Diskusija par priekšlikumiem mācību vajadzībām ESF projekta "Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide" 5. kārtai, 15 min; 

5. Diskusija par priekšlikumiem tēmām pedagogu tālākizglītības piedāvājumam ESF projektā 

"Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi", 10 min; 

6. Diskusija par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību, 15 min; 

7. Sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – Anete Jekuma, 10 min; 

8. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas – Anete Jekuma, 10 min; 

9. Citi jautājumi: 

• 2020. gada Tekstilizstrādājumu NEP sēžu datumu saskaņošana; 

• Informācija par NEP semināru 12.decembrī.  
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1. jautājums 

Sanāksmes darba kārtības precizēšana un iepriekšējās sēdes protokola saskaņošana – 

G.Amerika, A.Jekuma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G.Amerika atklāj sēdi. A.Jekuma iepazīstina klātesošos ar  Tekstilizstrādājumu, apģērbu, 

ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP (turpmāk – T NEP) sēdes darba kārtību. Sēde, atbilstoši 

nolikumam, ir lemtspējīga. Vaicā, vai ir priekšlikumi darba kārtībai un iepriekšējās sēdes protokola 

precizēšanai. Priekšlikumu nav. 

 

Nolemj: 

1.1. Apstiprināt 17.10.2019. T NEP sēdes protokolu. 

 

2. jautājums 

Par Skolu programmu "Dzīvei gatavs" – Lāsma Mencendorfa  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L.Mencendorfa sniedz informāciju, ka skolu programma "Dzīvei gatavs" ir veids kā ikviens 

uzņēmums vai organizācija var parādīt skolēniem, kā iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pielietotas 

praksē, tāpat tā ir iespēja pastāstīt par nozari un veidot darba devēja tēlu. Uzsver, ka tieši darba 

devēji ir tie, kuri zina, kas noderēs nākotnē. Sadarbojoties ar pedagogiem, tiek izstrādāta vieslekcija 

par konkrētu tēmu, ar kuru uzņēmuma darbinieki iepazīstina jauniešus. Vieslekciju saturu apstiprina 

Valsts izglītības satura centrs (VISC). Skolu programma "Dzīvei gatavs" ir pieejama visiem 

skolēniem Latvijā. Tieši programmas dalībnieki, t.i., uzņēmumi nosaka, kurā reģionā tiks pasniegta 

vieslekcija.  

L.Mencendorfa turpina, ka "Dzīvei gatavs" mājas lapā (www.dziveigatavs.lv), izglītības iestādes 

var redzēt piedāvājumu un pieteikties. Savukārt programmas dalībnieki aizpilda savu profilu, 

ievadot informāciju par pieejamību, stundu skaitu, teritoriju, skolēnu vecuma grupu, tēmu. Gada 

dalības maksa ir 750 EUR + PVN, tāpat tiek slēgts līgums. Norāda, ka pieprasījums no skolām ir 

daudz lielāks, nekā dalībnieki to var nodrošināt.  

I.Zemdega-Grāpe norāda, ka svarīgi būtu mērķtiecīgi strādāt ar izglītības iestādēm reģionos, 

tādējādi veicinot nozarei nepieciešamo darbaspēku tieši tajos. Tiek aicināts izvērtēt dalības maksas 

apmēru, jo priekš nozares uzņēmumiem tas ir augsts, aptuveni vienas mēnešalgas apmērā. Uzsver, 

ka mācību stundai nevajadzētu būt par modi, bet par ražošanu, izmantojot šujmašīnas.  

NEP locekļi jautā, kā tiktu risināts jautājums par darba drošību darbā ar šujmašīnām, kā arī, vai 

izglītības iestādēm ir atbilstošs nodrošinājums. Tiek norādīts, ja jaunietim mācību stundas ietvaros 

tiktu iemācīts kā, piemēram, uzšūt svārkus ar gumiju, lai tos varētu uzreiz vilkt – tā varētu veicināt 

interesi par izglītību nozarē.  

L.Mancendorfa papildina, ka, sadarbībā ar VISC, tiek rasts risinājums, kā mācību programmu 

īstenot izglītības iestādē. Tiek saņemts atzinums vai mācību programma ir droša jaunietim. Min 

piemēru, ka SIA "Rimi Baltic" pārstāvji dodas uz izglītības iestādi un māca ēdienu gatavošanu, kur 

arī jāņem vērā darba drošība. Norāda, ka risinājumi tiek meklēti.  

NEP locekļi norāda, ka jāvērš uzmanība uz 2 aspektiem – darba drošība un dalības maksas 

apjoms, kas ir pietiekami augsts nozares uzņēmumiem. 

 L.Mencendorfa rosina pārdomāt, ka dalību varētu īstenot apvienojoties vairākiem 

uzņēmumiem, piemēram, nozares asociācijai. Norāda, ka jautājums tiks izskatīts.  

 

Nolemj:  

2.1. Pieņemt zināšanai L.Mencendorfas sniegto informāciju. 
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3. jautājums 

Aktualitātes izglītībā, plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz NEP 

funkcijām – Anita Līce  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Līce iepazīstina ar sevi kā Nacionālo NEP koordinatoru. Norāda uz NEP mērķi - sekmēt 

nozaru profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, tās efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, profesionālo izglītības iestāžu, nozares darba devēju 

un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos. Tāpat 

iepazīstina ar NEP struktūru. Norāda, ka ir ierosinātas izmaiņas Profesionālās izglītības likumā 

attiecībā uz NEP funkcijām, bet grozījumi vēl nav izsludināti. Tika rosināts NEP funkcijas precizēt 

atbilstoši reālajai situācijai, piemēram: 

• "sniedz atzinumu par profesijas standartiem un profesionālās kvalifikācijas prasībām" 

nevis izvērtē un sniedz atzinumu, deleģē ekspertus izstrādei. Taču neizslēdz iespēju arī 

deleģēt ekspertus. 

• "saskaņo nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru 

un profesionālās izglītības programmu akreditācijā un profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenos" nevis deleģē, bet arī neizslēdz iespēju deleģēt savu nozares ekspertu vai 

kādu svītrot; 

• "sniedz priekšlikumus par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības iestādēs" 

nevis par izglītojamo skaitu, jo NEP kompetencē ir spriest par nozares tendencēm; 

• "veicina darba devēju sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm darba vidē balstītu 

mācību atbalstīšanā un prakses organizēšanā" nevis koordinē un veicina. 

• "NEP sastāvā iekļauj nozaru darba devēju vai to apvienību, nozaru profesionālo 

organizāciju, nozaru arodbiedrību vai darbinieku, valsts institūciju un pašvaldību 

pārstāvjus" – pamatsastāvā nevar piedalīties augstskolu pārstāvji;  

• "NEP darbības koordināciju finansē no valsts budžeta" – iekļauts jauns punkts. 

 

I.Pūķis vērš uzmanību, ka vajadzētu domāt ne tikai par uzņemšanu IZM padotības iestādēs, bet 

arī par NVA, LM īstenotajiem bezdarbnieku un darba meklētāju prasmju pilnveides pasākumiem, jo 

tieši šo pasākumu rezultāti veido darba tirgus piedāvājumu nozarē. Norāda, ka parasti šo pasākumu 

apmācības notiek valsts profesionālās izglītības iestādēs uz iekārtām, kas iegādātas par valsts 

finansējumu. 

A.Līce papildina, ka NEP kompetencē ir norādīt tendenci par nozares vajadzībām, nevis noteikt 

skaitu, cik katrā skolā jābūt audzēkņiem. NEP viedoklis par LM, NVA bezdarbnieku un darba 

meklētāju izglītības programmām un par VIAA projektu pieaugušo mācību vajadzībām 

nodarbinātām personām, tiek jautāts atsevišķi. 

A.Imanta papildina, šeit runājam par valsts finansētajām budžeta vietām. Attiecībā uz izglītības 

iestādi, NEP vērtē skolas investīcijas, skolas attīstību stratēģiju, vai skola var īstenot programmu, 

ņemot vērā materiāltehniskās bāzes nodrošinājumu, pedagogu  nodrošinājumu, speciālistu 

sagatavošanu atbilstoši darba tirgus tendencēm..  

I.Pūķis komentē, ka izglītības iestādes ir gatavas īstenot programmas, bet tiek novērots, ka uz 

iekārtām, kas ir domātas jauniešiem, vairāk mācās pieaugušie. 

A.Imanta turpina, ka ir arī pieaugušo izglītības programmas.  Ne vienmēr jaunieši izvēlas 

profesionālās vidējās izglītības programmas. Taču  programmās  pieaugušajiem šuvēji mācās. 

I.Pūķis vērš uzmanību, ka pieaugušo izglītībā vairums mācās cilvēki, kuri neplāno strādāt 

nozarē, tie pilnveido prasmes par ESF līdzekļiem uz iekārtām, kas ir pirktas profesionālajām 

izglītības iestādēm. Par to cik cilvēku paliek strādāt nozarē, rezultāts netiek prasīts, tādējādi jaucot 

darba tirgu. 

I.Zemdega-Grāpe informē par pieredzi eksāmenu komisijā, ko organizēja NVA – no 10 šūšanas 

kursu beidzējiem, tikai 2 bija ar atbilstošām kompetencēm, un tiem arī uzreiz tika piedāvāts darbs, 

tomēr tika saņemts atteikums, jo personas kursus mācījās nevis, lai strādātu nozarē, bet savām 
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vajadzībām. Norāda, ka saskata risinājumu, ja pieaugušo izglītību varētu apvienot ar darba vidē 

balstītām mācībām. Tāpat uzsver, ka šuvēju programmas garums 1,5 gadi priekš pieaugušajiem ir 

par garu. 

 Elīna Strazdiņa–Stradiņa norāda, ka pēdējos gados Valmieras tehnikumam un AS "Valmieras 

stikla šķiedra" nav izdevies īstenot darba vidē balstītu mācību modeli, jo nav nokomplektējušās 

tekstilnieku grupas. Norāda uz kopējo tendenci audzēkņu skaita samazinājumam, kā arī piekrīt, ka 

programmu garums ir par garu. 

A.Imanta papildina, ka pieaugušo izglītībā tiek piedāvātas dažāda garuma izglītības 

programmas.  

I.Zemdega-Grāpe informē par pieredzi NVA programmā – tika zaudēti lieli naudas līdzekļi, jo 

apmācāmie nevēlējās strādāt, taču bija jāsamaksā. Ja tiktu mainīts nosacījums, piemēram, maksāt 

pēc padarītā darba vai pēc kvalitātes rādītājiem – tad tas būtu citādāk. Pašlaik tas tā nav. 

NVA pārstāvis norāda, ka arī ir daudz laba. Norāda, ka ES fondos ir krietni lielāka efektivitātes 

mērīšana nekā izglītībā, var redzēt, cik iekārtojas darbā. 

I.Zemdega-Grāpe norāda par algām nozarē. Tiek maksāts ar vien vairāk un darba devēji vairs 

nevar investēt ražībā. Piemērs no Portugāles – šuvējai alga ir 1000 EUR, saņem prēmijas par 

komandas darbu. Viņiem ir labi pasūtījumi, nevar viņus panākt, ja nav investīciju iespējas. 

G.Amerika turpina, ka spiediens uz algām ir, konkurence ir liela, algas pieaug, samaksāt paliek 

aizvien grūtāk. 

I.Zemdega-Grāpe papildina, ka tāpēc arī ir problēmas ar darbaspēka piesaisti. 

 

Nolemj: 

3.1. Pieņemt zināšanai A.Līces sniegto informāciju. 

 

4. jautājums 

Diskusija par priekšlikumiem mācību vajadzībām ESF projekta "Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide" 5. kārtai 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma informē, ka Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir saņēmusi aicinājumu 

no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA), kas īsteno ESF projektu "Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide", NEP sniegt priekšlikumus mācību vajadzību veidošanai 

projekta 5. mācību kārtas nodrošināšanai, kura tiek plānota 2020. gada martā/aprīlī. VIAA aicina 

būtisku uzmanību vērst mācību vajadzību noteikšanai nodarbinātām personām ar zemu izglītības 

līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), tādējādi, mācību 

piedāvājumā iekļaujot profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides izglītības 

programmu, modulāro izglītības programmu un moduļu vai moduļu kopu apguvei atbilstošas 

nozares izglītības programmas. VIAA ir sniegusi informāciju par pieteikumu skaitu 4.kārtā. 

Lielākais pieteikumu skaits (645 pieteikumi) bija tālākizglītības programmās.  A.Jekuma turpina, ka 

ir saņemti priekšlikumi projekta 5.kārtai. SIA "BUTS" ir lūdzis izvērtēt neformālās izglītības 

mācību vajadzību piedāvājumā iekļaut programmas "Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija" (80 st.), "Šūšanas pamatprasmes vieglā apģērba izgatavošanā" (80 st.), "Virsdrēbju 

šūšana" (80 st.), "Plecapģērbs ar oderi" (60 st.), "Tekstilmozaīkas tehnika" (40 st.), "Pašgatavoti 

dekoratīvie elementi (interjeram, mājoklim, apģērbam)" (40 st.). 

A.Līce skaidro, ka NEP iesniedz priekšlikumus, tos saskaņo IZM 

Pieaugušo izglītības pārvaldības padome, tad saraksts aiziet uz izglītības iestādēm un tās var 

pieteikties. Diemžēl, pēc mācību apgūšanas, nevar nodrošināt, ka cilvēki strādās tieši nozarē. NEP 

var ietekmēt to, lai mācību piedāvājumā ir tas, kas ir  pieprasīts nozarē. 

G.Amerika rosina aptaujāt uzņēmumus, lai noteiktu mācību vajadzības nozarē.  

I.Pūķis turpina, ka SIA "BUTS" piedāvā sadzīves programmas, tekstila mozaīkas tehnika ir 

viena no rokdarbu tehnikas programmām, kurai ar ražošanu un saimniecisko darbību nav nekāda 

sakara. 



6 

 

A.Jekuma aicina izvērtēt programmas no NKS, tāpat aicina noteikt apmācāmos moduļus. 

NEP locekļi vienojas aptaujāt nozares uzņēmumus par mācību vajadzību noteikšanu.  

 

Nolemj: 

4.1. NEP sekretariātam sagatavot aptauju par mācību vajadzību noteikšanu nozarē. 

 

5. jautājums 

Diskusija par priekšlikumiem tēmām pedagogu tālākizglītības piedāvājumam ESF 

projektā "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā 

personāla profesionālās kompetences pilnveidi" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma informē, ka NEP ir iespēja iesūtīt priekšlikumiem tēmām, t.sk. mācību vadītājiem 

ESF projektā "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences 

pilnveide", kas palīdzētu organizēt seminārus pedagogiem un prakšu vadītājiem un stažēšanās 

pasākumus. Uzsver, ka tiek gaidīti nozaru priekšlikumi, jo nozares speciālisti ir kompetenti, lai 

noteiktu aktuālās tēmas. Norāda uz tendenci, ka, izsludinot iepirkumu Elektronisko iepirkumu 

sistēmā, parasti piesakās 1 pretendents, tāpēc turpmāk, pirms iepirkumu izsludināšanas, tiks apzināti 

pēc iespējas vairāki atbilstošās nozares potenciālie pretendenti. 

 I.Pūķis labi atsaucas par projektu. Uzsver, ka pedagogi varētu nezināt, kā strādāt jaunākajam 

tehnoloģijām. Norāda, ka PII iegādājas modernas iekārtas, taču lielākoties uz tām mācās pieaugušie, 

kuri nav zinoši kā strādāt ar iekārtu efektīvi, tādējādi iekārtas, kuras paredzētas jauniešiem, tiek 

bojātas. 

 A.Imanta aicina domāt par to, vai  PII ir  nepieciešamas vairākas ražošanas iekārtas ar tik 

jaudīgu tehnoloģiju, vajadzētu nodrošināt vismaz vienu. 

 

Nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai A.Jekumas sniegto informāciju. 

 

6. jautājums 

Diskusija par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību 

aktualizēšanas nepieciešamību 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma informē, ka saskaņā ar 2016. gada 27. septembra MK noteikumu Nr. 633 

"Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas 

standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība" 10. punktu, nozaru ekspertu 

padomes profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina 

profesijas standartu) vai nozares kvalifikāciju struktūru aktualizācijas nepieciešamību izvērtē ne 

retāk kā reizi piecos gados.  

A.Jekuma saskaņā ar prezentāciju iepazīstina, ka apkopojums veikts balstoties uz 

Tekstilizstrādājumu raž. NKS, norādot, kuri PS nav vecāki par 5 gadiem, norāda uz tiem, kuri ir 

vecāki par 5 gadiem, kā arī, kuri PS/PKP iekļautas 2018. gada 9. oktobra Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās 

kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas 

prasību publiskošanas kārtību" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 626). 

I.Zemdega-Grāpe norāda, ka "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists", kā arī "Drēbnieks" ir 

nozares pamatprofesijas, bez kurām nevar iztikt, tāpēc būtu nepieciešams standartu pārskatīt.  

A.Līce papildina, ka NEP nav kapacitātes izstrādāt vai aktualizēt PS/PKP, tāpēc NEP var 

griezties pie attiecīgajām organizācijām. Tiek uzdots jautājums, ko darīt ar tām kvalifikācijām, 

kurām PS/PKP nav izstrādāts.  

 A.Imanta norāda, ka ir bijušas diskusijas ar Rīgas Stila un modes tehnikumu par PS  



7 

 

"Tekstiliju ražošanas speciālists" specializācijām. Norāda, ka jābūt investīcijām, lai īstenotu tieši šīs 

izglītības programmas. 

 A.Līce vērš uzmanību uz augstāko izglītību, tuvojoties akreditācijai, jautājums kļūs aktuāls, 

jo, ja nebūs PS, augstākās izglītības iestādes nevarēs īstenot profesionālās izglītības programmas.  

 NEP locekļi norāda, ka iepriekš NEP sēdēs sadarbībā ar RTU tika skatīts jautājums par 

augstākās izglītības PS, tomēr nav informācijas par rezultātu. 

 A.Imanta turpina, ka ieplānota 40 PS izstrāde 5. LKI līmenim SAM 8.5.2. projekta ietvaros. 

 

Nolemj: 

6.1. Nosūtīt informāciju par PS "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists", "Drēbnieks" 

aktualizācijas nepieciešamību nozares asociācijām.  

 

7. jautājums 

Sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma informē par izmaiņām T NEP sastāvā. Norāda, ka darbu T NEP sastāvā darbu vairs 

neturpina Latvijas Amatniecības kameras un Latvijas Drēbnieku biedrības pārstāvji. AS "Valmieras 

stikla šķiedra" darbam NEP ir nominējusi personāla direktori Daci Purmali un personāla un 

attīstības vadītāju Elīnu Strazdiņu-Stradiņu. G.Strazds ir informējis par SIA "New Rosme" pārstāvi, 

kurš vēl tiks precizēts.  

A.Jekuma aicina NEP sniegt priekšlikumus par nozares pārstāvjiem, kurus uzrunāt dalībai T 

NEP. 

I. Zmedega-Grāpe rosina dalībai T NEP uzrunāt SIA "Spectre Latvia" direktori, ņemot vērā 

līdzšinējo ieguldījumu un aktivitāti nozarē.  

 

Nolemj: 

7.1. Uzrunāt dalībai NEP SIA "Spectre Latvia" pārstāvi. 

 

8. jautājums 

Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.Jekuma informē, ka NEP nolikums nosaka, ka NEP ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku uz vienu gadu no NEP locekļu vidus, un aicina klātesošos izvirzīt kandidatūras.  

NEP locekļi rosina ievēlēt I.Zemdegu- Grāpi par NEP priekšsēdētāju un atkārtoti A.Avotiņu par 

NEP priekšsēdētājas vietnieci, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un profesionalitāti nozarē.  

 

Nolemj:  

8.1. Apstiprināt I.Zemdegu-Grāpi par NEP priekšsēdētāju un A.Avotiņu par NEP priekšsēdētājas 

vietnieci. 

 

9. jautājums 

Citi jautājumi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G.Amerika sniedz informāciju, ka 2019. gada 12. decembrī Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikumā norisināsies NEP seminārs "NEP un profesionālās izglītības attīstība: iespējas 

un risinājumi". Seminārā laikā tiks pārrunāti profesionālās izglītības attīstības plāni, prezentēti labās 

prakses piemēri nozaru un izglītības iestāžu sadarbībā, prezentēti NEP locekļu aptaujas rezultāti, kā 

arī notiks darba grupu diskusijas, kurās tiks apspriests, kā uzlabot konkrētas NEP funkcijas.  

 NEP locekļi vienojas par datumiem T NEP sēžu norisei. Tiek rosināts 2020.gada sēdes 

organizēt 18.martā, 19.maijā, 15.septembrī, 24.novembrī.  
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Nolemj: 

9.1. Apstiprināt 2020. gada T NEP sēžu grafiku, nosakot sēdes sekojošos datumos: 2020. gada 

18.martā, 19.maijā, 15.septembrī un 24.novembrī.  

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 17.00 

 

 

 

 

Tekstila NEP priekšsēdētāja:       I.Zemdega-Grāpe  

 

 

 

Protokolēja:         A.Jekuma 

 


