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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 

Ilze Kupča  Latvijas Nacionālais kultūras centra Kultūras un radošās 

industrijas izglītības nodaļas Vizuālās mākslas izglītības 
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Nodarbinātības valsts aģentūras Klientu apkalpošanas 

vadības un attīstības nodaļas vadītāja vietnieks – zvanu 
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Vārds Uzvārds Amats 
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AS "Valmieras stikla šķiedra" arodorganizācijas 

priekšsēdētāja 

 

Darba devēju puse 

Vārds Uzvārds Amats 

Guntis Strazds 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 

Ginta Amerika Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/ 

SIA "Ameri" valdes priekšsēdētāja 

Ivo Pūķis SIA "Burdas Salons" komercdirektors, VERLAG AENNE 

BURDA Baltijas dīleru centra vadītājs  

Laimdota Stelpa SIA "Fristads Kansas Production" piegādes ķēdes vadītāja 

Dzintra Kļaviņa SIA "SAKTA" Tukums valdes priekšsēdētāja 
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Vārds Uzvārds Amats 

Anete Jekuma LDDK NEP koordinatore 

Baiba Bašķere Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 
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izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un 

pieaugušo izglītības jomā 

Ilona Stepiņa PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" speciālo mācību priekšmetu 

pasniedzēja Tekstilmateriālu nozarē 

Guntars Loba PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" pieaugušo izglītības centra 

metodiķis 

Aigija Kraukle PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" izglītības metodiķe 

Solvita Bāliņa PIKC "Smiltenes tehnikums" pieaugušo izglītības 

koordinatore 

 

Sēdē nepiedalās: 

Valsts puse 

Raimonds Brīdaks Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais eksperts 

 

Darba devēju puse 

Jānis Krasovskis Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/  

SIA "Limbažu Tīne" valdes priekšsēdētājs 

Dace Purmale Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija / 

AS "Valmieras stikla šķiedra" personāla direktore 

Ilze Meldere  Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/ 

SIA "SIA NEW ROSME" personāla speciāliste 

Ivars Burakevičs Kurpnieku biedrības vadītājs 

 

Sēdi vada: Inga Zemdega-Grāpe, Anete Jekuma 

Protokolē: Anete Jekuma, LDDK NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.05. 

 

Darba kārtība: 

1. Pārskats par LDDK sagatavoto nozares statistisko informāciju – A.Jekuma; 

2. Nozares mācību vajadzību definēšana pieaugušo izglītībā – A.Jekuma, 

I.Zemdega-Grāpe; 

3. Diskusija par nozares attīstības virzieniem – I.Zemdega-Grāpe; 

4. Dažādi. 

1. jautājums 

Pārskats par LDDK sagatavoto nozares statistisko informāciju 

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

A.Jekuma atkālj sēdi, iepazīstina klātesošos ar  Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas 

un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes (turpmāk – T NEP) sēdes 

darba kārtību. Vaicā, vai ir priekšlikumi darba kārtībai. Priekšlikumu nav. 

A.Jekuma, saskaņā ar prezentāciju, sniedz informāciju par nozares galvenajiem 

rādītājiem pēc saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.), ietverot 

tādas nozares kā tekstilizstrādājumu ražošana (C.13), apģērbu ražošana (C.14), ādas un 

ādas izstrādājumu ražošana (C.15), specializētie projektēšanas darbi (M.741), apavu un 

ādas izstrādājumu remonts (S.9523). A.Jekuma informē par nodarbināto skaitu 

dalījumā pa apakšnozarēm, par nodarbināto personu skaitu dalījumā pēc uzņēmuma 

lieluma, uzņēmumu skaitu dalījumā pa apakšnozarēm, kā arī par nozares apgrozījumu 

laika posmā no 2008. līdz 2018.gadam (prezentāciju skat. pielikumā 

). 
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A.Jekuma turpina, ka, sadarbībā ar LDDK NEP koordinatori datu analīzes jomā, ir 

apkopoti dati un veikta analīze par nozares profesionālām izglītības iestādēm (PII) un 

kvalifikācijām. Tika veikta izpēte par potenciālajām datu kopām un gala rezultātā 

izvēlētas divas: PROF2 atskaite un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu datu kopas. 

Veiktās analīzes rezultātā tika iegūta salīdzināma un praktiski izmantojama datu tabula, 

kas sasaistīta ar NEP un to apakšnozarēm. Balstoties uz šīs tabulas datiem, izveidoti 

interaktīvi grafiki, kas atspoguļo nozarēm svarīgos pamata jautājumus: kur atrodas 

izglītības iestādes, kas māca konkrētajai NEP interesējošās kvalifikācijas; cik audzēkņi 

mācās nozarē konkrētajā skolā vai kvalifikācijā; cik audzēkņu nolikuši kvalifikācijas 

eksāmenus; kādas ir kvalifikācijas eksāmenu atzīmes, audzēkņu sadalījums maksas un 

budžeta vietās. Visa informācija gan grafiskā, gan tabulas formātā atrodama interaktīvā 

vietnē nep.lddk.lv. Datu rīks veidots kā palīgs NEP informācijas apstrādei un lēmumu 

pieņemšanai par profesionālo izglītību. Tas veidots, lai gūtu ātru un uzskatāmu 

priekšstatu par nozari kopumā un dotu iespēju iedziļināties konkrētas skolas vai 

kvalifikācijas jautājumos no nozares skatupunkta. 

G.Strazds komentē, ka statistiskā informācija par nozares rādītājiem neko nepasaka 

un darbam nozarē nav izmantojama. Būtu nepieciešama informācija arī par eksporta 

rādītājiem.  

  I.Zemdega-Grāpe papildina, ka var skatīties uz proporcijām un tendencēm. 

Pārsteidzošais fakts, ka, skatoties gan uz eksporta datiem, gan prezentāciju, nozares 

rādītāji nekrīt, ir pozitīvas tendences, nozare nav uz iznīcības robežas, kā dažkārt var 

šķist, ņemot vērā citus aspektus. 

I.Kupča aicina datu rīka nep.lddk.lv informāciju papildināt ar citu ministriju 

padotībā esošajām un pašvaldību izglītības iestādēm. 

A.Imanta piekrīt I.Kupčas teiktajam, rosina turpmākam darbam izmantot nevis 

PROF-2 atskaites datus, bet iegūt informāciju no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), 

jo tad informācija būtu par visu padotības izglītības iestādēs un tā  būtu salīdzināmāka. 

Norāda, ka CSP dati tiek iegūti no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). 

A.Jekuma turpina, ka šobrīd netiek plānots datu rīku uzlabot, mainot datu avotus. 

Pagaidām NEP sekretariāts nodrošina datu uzturēšanu un plāno esošo datu atjaunošanu. 

Norādītais ir vērā ņemami, raugoties uz nākotni. 

  

Nolemj: 

1.1.Pieņemt zināšanai A.Jekumas sniegto informāciju. 

  

2. jautājums 

Nozares mācību vajadzību definēšana pieaugušo izglītībā 

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

A.Jekuma sniedz informāciju, ka, ņemot vērā  COVID-19 vīrusa ietekmi uz 

tautsaimniecību, ir izsludināta ārkārtas jeb attālināto mācību kārta, kurā 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī nodarbinātām un dīkstāvē esošām 

personām būs iespēja attālināti apgūt mācību programmas. Nodarbinātības padome ir 

virzījusi 11 nozares, saskaņošanai Labklājības ministrijas (LM) apmācību komisijā 

(apmācību jomu, izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo 

pamatprasmju noteikšanai) un Pieaugušo izglītības pārvaldes padomē, kurās piedāvāt 

pilnveidot kompetences attālinātā mācību formā. A.Jekuma turpina, ka 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu nozare attālināto mācību 

nozaru sarakstā nebija iekļauta. Ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas 

(LDDK) pārstāvniecību abās minētajās padomēs, LDDK ar pamatojumu aicināja arī 

http://lm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/konsultativas-padomes/apmacibu-komisija-apmacibu-jomu-izglitibas-programmu-profesiju-socialo-un-profesionalo-pamatprasmju-noteiksanai
http://lm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/konsultativas-padomes/apmacibu-komisija-apmacibu-jomu-izglitibas-programmu-profesiju-socialo-un-profesionalo-pamatprasmju-noteiksanai
http://lm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/konsultativas-padomes/apmacibu-komisija-apmacibu-jomu-izglitibas-programmu-profesiju-socialo-un-profesionalo-pamatprasmju-noteiksanai
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Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu nozari iekļaut attālināto 

mācību nozaru sarakstā, taču nozaru saraksts tika saskaņots esošajā redakcijā.  

A.Jekuma turpina par ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide" (turpmāk – projekts) 5.mācību kārtu. Atšķirīgi no iepriekšējām 

pieteikšanās kārtām, šajā kārtā plānots izglītības programmu piedāvājumā apstiprināt 

programmas, kurās var iegūt profesiju (profesionālās tālākizglītības programmas, 3. un 

4. LKI līmeņa kvalifikācijas, kuras ir iekļauta nozares kvalifikāciju struktūrā), kā arī 

piedāvāt apgūt moduļus, kas ir nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. 

Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām projekta 5.kārtā sāksies augustā, bet 

mācību grupu komplektēšana un mācības – rudenī. 

I.Zemdega-Grāpe uzsver attālināto mācību nepieciešamību nozarē, jo tikai 16% no 

uzņēmumu nodarbinātajiem ir Rīgā, pārējie Liepājā, Daugavpilī un citur. Iemesls, 

kāpēc SIA "NEMO" darbinieki netiek papildus apmācīti, ir tieši attālums līdz Rīgai. 

Norāda, ka attālinātās mācības ir nākotne, aicina NEP locekļus apsvērt iespēju lūgt 

atkārtoti izskatīt attālināto mācību kārtas nozaru sarakstu. 

B.Bašķere norāda, ka, saistībā ar attālināto mācību kārtu, Ekonomikas ministrija ir 

nodefinējusi 11 nozares, kurām esošajā situācijā ir akūta nepieciešamība pēc 

cilvēkresursiem. LM ir sniegusi informāciju par tām nozarēm, kuras ir visvairāk 

COVID-19 vīrusa ietekmētas un kuras skārusi kolektīvās atlaišanas. Starp tām 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare neparādās. 

Aicina visus vērst uzmanību uz projekta 5.mācību kārtu, jo arī šajā kārtā nodarbinātām 

personām ir iespēja mācības apgūt gan attālinātā, gan klātienes  mācību formā. Projektā 

tiek sniegts atbalsts arī ceļa izdevumiem, nokļūšanai līdz izglītības iestādei. Aicina 

darba devējus veidot sarunas tieši ar izglītības iestādēm, lai piedāvā apgūt nozarei 

nepieciešamās izglītības programmas vai modulāro izglītības programmu moduļus. 

Aicina arī iesaistīt procesā pieaugušo izglītības projekta koordinatorus pašvaldībās, jo 

tieši koordinatori strādā ar mērķauditoriju, meklē cilvēkresursu potenciālu, kuri varētu 

mācīties un būt nodarbināti nozarē. 

I.Zemdega-Grāpe attiecībā uz EM nodefinētajām 11 nozarēm, norāda, ka nozarē 

šuvējas nepieciešamas nepārtraukti, iespējams, ka patiesais iemesls, kāpēc EM nozari 

nenodefinēja kā prioritāru, ir nozares vidējais atalgojums. 

A.Kraukle norāda, ka PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" ir sagatavojis jaunu 

izglītības programmu šuvējiem, taču tā nav akreditēta, tāpēc nekvalificējas projekta 5. 

mācību kārtā. Norāda, ka PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", attālinātai mācīšanai, 

varētu nodrošināt tikai priekšmetus, kas neietver praktisko apmācību. Vērš uzmanību, 

ka B moduļiem ir ieejas nosacījums, norāda uz problemātiku atrast personas ar 

iepriekšējām zināšanām par šūšanu. PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" varētu sākt tikai 

ar A moduļiem.    

B.Bašķere norāda, lai apgūtu B moduli, izglītības iestādēm nevajadzētu 

koncentrēties uz ieejas nosacījumu – apgūts A modulis. Modulāro izglītības programmu 

ieviešana ir jauna lieta, jārēķinās ar katras personas jau esošajām prasmēm. 

I.Zemdega-Grāpe turpina, ka SIA "NEMO" interesē vai PIKC "Rīgas Valsts 

tehnikums" struktūrvienība Krāslavā, varētu nodrošināt strādājošo šuvēju vai tehnologu 

profesionālo kompetenču pilnveidi un tos apmācīt darbam ar ražīgākām un jaunākām 

metodēm. 

I.Stepiņa atbild, ka PIKC RVT Krāslavas struktūrvienībā tiek gatavots modulis 

konstruēšanā, tieši attālinātai mācīšanai. 

I.Zemdega-Grāpe informē par pasaules praksi, ka konstruēšana attālināti tiek 

pasniegta gadiem ilgi. Problēma, ka nodarbinātie nepārvalda angļu valodu labā līmenī.  

Dz.Kļaviņa norāda uz nepieciešamību nozarē pēc šūto iekārtu mehāniķiem. 
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L.Stelpa arī vērš IZM uzmanību, ka darba tirgū nepieciešami šūšanas iekārtu 

mehāniķi, kuriem saistoša ir elektronika. 

G.Strazds norāda, ka mehāniķi neattiecas uz apģērbu ražošanas procesu, tā ir cita 

nozare, kuras speciālisti tiek apmācīti darbam industriālās šūšanas jomā. 

B.Baškere uzsver, ka konkrētu mācību vajadzību nodefinēšana jeb nozares 

redzējums, t.sk. nepieciešamo mehāniķu apmācība palīdzēs IZM un VIAA 

mērķtiecīgākā piedāvājuma plānošanā. 

L.Stelpa norāda, ka saskaras ar lielu piedāvājumu konstruktoriem un dizaineriem, 

mazāk - šuvējiem, mehāniķiem, piegriezējiem. Norāda, ka nepieciešams vērst 

uzmanību uz šuvēju vidējo vecumu, jo diemžēl šuvējas noveco, kas atspoguļojas darba 

ražībā. Kā arī, tikko kvalifikāciju ieguvušie, nonākot ražošanā, ātri aizmūk, jo nespēj 

pielāgoties slodzei. 

I.Zemdega-Grāpe norāda, ka nepieciešams apzināt visu PII piedāvājumu, kā arī 

nosūtīt nozares mācību vajadzības tieši izglītības iestādēm un IZM. 

 

Nolemj:  

2.1. NEP sekretariātam sagatavot vēstuli profesionālās izglītības iestādēm un IZM 

par nozares mācību vajadzībām ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide" 5. mācību kārtai, balstoties uz iepriekš apkopoto informāciju. 

       

3. jautājums 

Diskusija par nozares attīstības virzieniem  

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

I.Zemdega-Grāpe sniedz viedokli, ka COVID-19 vīrusa izraisītā krīze un 

nepieciešamība pēc sejas higiēniskajam maskām, ir atgādinājusi valdībai par tekstila 

industriju. Nozare ir eksportspējīga. Nozarei ir liels potenciāls eksportēt pat divas reizes 

vairāk, ja nozare prastu piesaistīt jaunos darbiniekus un strādāt ražīgāk. Sniedz piemēru, 

ka Portugālē strādā krietni ražīgāk kā Latvijā, tāpēc tur tiek saņemtas pat divas reizes 

lielākas algas. Ja nozares mērķis būtu pacelt minimālo algu, tad arī cilvēkiem būtu 

lielāka vēlmē mācīties un strādāt nozarē. 

L.Stelpa informē par pieredzi uzņēmumā, ja šuvējas strādātu uz 100% efektivitāti, 

tās arī saņemtu vairāk, bet efektivitāte ir uz 65%. 

 Dz.Kļaviņa papildina, ka svarīgi ir domāt par nozares imidžu, aicina visiem kopā 

strādāt pie tā, lai to veidotu labvēlīgāku, jauniešiem veidojas priekšstats, ka grūti un 

nav vērts mēģināts. 

G.Strazds informē par to, kā 2009.g. un 2013.g. krīze ietekmēja nozares uzņēmumu 

peļņu. Sniedz viedokli, ka nozares uzņēmumu peļņai jābūt 8%, lai nozare attīstītos. 

Turpina, ka tieši ārzemju uzņēmumi ir tie, kas nosaka vidējo algu nozarē, un to mērķis 

nav algu paaugstināt. Informē, ka VRUA gatavoja projekta iesniegumu Klastera 

programmai. Tika nodefinēti galvenie nozares attīstības virzieni, jaunāko tehnoloģiju 

nepieciešamība, bet projekta iesniegums netika apstiprināts. Zudis tekstilrūpniecības 

lobijs valdībā.   

I.Zemdega-Grāpe nodefinē galvenās atziņas diskusijas laikā – neprotam strādāt 

ražīgi, jāveido nozares imidžs (lobijs, prese), klastera nepieciešamība. 

I.Pūķis vērš uzmanību, ka par ESF projekta līdzekļiem iegādātās iekārtas tiek 

izmantotas pieaugušo mācībām, kas vēlas būt ateljē šuvēji, nevis strādāt nozarē. Arī 

pedagogi nestrādā ar jaunākajām iekārtām. Norāda, ka Šūšanas un rokdarbu skola 

"Burda Rīga" šoreiz nekvalificējas projekta 5.mācību kārtai. Aicina izglītības iestādēs 
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domāt par to, kā piesaistīt jauniešus, kā nodot vēstījumu, ka strādāt nozarē ir "forši". 

Aicina arī nozares pārstāvjus kopīgi domāt kā celt nozares prestižu, nozari 

nepieciešams parādīt kā modernu un jaunākām tehnoloģijām bagātu, veidot mārketinga 

kampaņas. 

I.Zemdega-Grāpe jautā vai "Burda Rīga" var nodrošināt mācības attālināti, 

piemēram, efektīvam šūšanas paņēmienam? 

I.Pūķis atbild, ka "Burda Rīga" ir sadarbības partneri, kuri var nodrošināt attālinātās 

mācības, piemēram, par atsevišķiem mezgliem. Norāda, ka neredz "Burda Rīga" kā 

attālināto mācību iestādi, jo svarīgākais ir nodrošināt apmācības ar augstu kvalitāti.  

A.Imanta papildina, ka ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" ietvaros  ir iespēja pilnveidot 

pedagogu profesionālās kompetences. Iesaka sazināties ar projekta vadītāju Elīnu 

Kokinu. Papildina, ka profesionālās izglītības programmās un pieaugušo izglītībā 

nozarē rādītāji pakāpeniski  pieaug. 

I.Pūķis atbild, ka sadarbība ar minēto projektu ir bijusi. Sniedz viedokli, ka, 

apmācot pedagogus, vairāk jāpiedāvā praktiskā daļa.   

L.Stelpa papildina, ka uzņēmums nodrošināja RTU pasniedzējiem apmācības gada 

garumā, darbam ar jaunākajām tehnoloģijām. 

G.Strazds norāda, lai paceltu nozares imidžu, uzņēmējiem kopīgi ir jāstrādā pie tā, 

lai rastu finanšu līdzekļus mārketinga aktivitātēm. 

I.Zemdega-Grāpe aicina izglītības iestādes informēt par pieredzi, uzņemot 

izglītojamos pieaugušo izglītībā. 

I.Stepiņa norāda, ka RVT varētu piedāvāt dažādas izglītības programmas, tomēr nav 

pārliecības, ka šīs grupas tiktu nokomplektētas, jo mācības notiek uz vietas un ir 

jāpaliek, tāpēc plānots piedāvāt attālinātās mācības konstruēšanā.   

A.Kraukle norāda, ka izglītojamo mērķis nav strādāt ražošanā, bet iemācīties 

šūšanas prasmes sev. Tikai neliela daļa no izglītojamiem patiešām saprot, ko nozīmē 

darbs nozarē. Izglītojamo temps ir lēns. 

I.Zemdega-Grāpe informē par pieredzi, pieņemot eksāmenu mācību centrā 

"BUTS", apstiprina, ka izglītojamiem tiešām nav mērķis strādāt ražošanā. 

G.Loba informē par Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas pieredzi klasterī. 

Uzņēmumi vēršas pie izglītības iestādes par nepieciešamo apmācību formu un saturu, 

tādējādi izglītības iestāde apmāca darbiniekus konkrētam uzņēmumam. Norāda, ka 

VIAA projekts nav darba devējiem draudzīgs. 

G.Strazds atsaucas uz sarunu ar Ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, kur tika 

uzsvērta klastera nepieciešamība nozarei. 

I.Zemdega-Grāpe informē, ka sarunā tika vērsta uzmanību uz to, ka katrai nozarei 

ir nākotne. Tekstila nozare redz savu nākotni Eiropā un pasaulē, specializējoties 

funkcionālā apģērba ražošanā, nepieciešamas investīcijas modernās tehnoloģijās, kam 

pašlaik naudas nav. Norāda, ka saruna beidzās ar to, ka nozare ir sadzirdēta, tāpēc tiek 

gaidīts, kāds būs nākamais solis. 

I.Zemdega-Grāpe secina, ka diskusijas laikā ir panākts konceptuāls atbalsts kopīgi 

rast finanšu līdzekļus mārketinga aktivitātēm nozares prestiža celšanai, uzsvērta 

klastera nepieciešamība nozarē, nepieciešams darbs pie ražības celšanas, izmantojot 

ESF projektu piedāvātās iespējas. Atkārtoti jāuzsver nozares mācību vajadzības 

pieaugušo izglītībā, aicināsim izglītības iestādes iespēju robežās tās nodrošināt 

attālināti. 
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U.Rogule-Lazdiņa papildina, ka joprojām tiek gaidīta informācija par iespējamo 

papildu finansējuma piešķiršanu klasteru programmas 1.kārtai, par 2.kārtu pagaidām 

nav zināms. 

I.Zemdega-Grāpe aicina nozari atkāroti vērsties pie EM ar lūgumu izsludināt 

klasteru programmas 2.kārtu. Bez klastera programmas nozares attīstība ir bremzēta 

U.Rogule-Lazdiņa atbild, ka EM piedāvā 1.2.2.1.pasākumu "Atbalsts nodarbināto 

apmācībām", kur nozares darbiniekiem ir iespēja mācīties. Saistībā ar nākamo ES fondu 

plānošanas periodu, iesaka veidot diskusiju par nozares perspektīvām ar valdību. 

G.Strazds atbild, ka VRUA īsteno nodarbināto apmācību projektu "Tehnoloģisko 

inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto 

nozaru komersantiem". Projekta īstenošanas laikā atbalstu saņēmušas 1 110 

nodarbinātas personas no 35 uzņēmumiem. 

 

Nolemj:  

3.1. NEP sekretariātam sagatavot vēstuli Ekonomikas ministrijai par klasteru 

programmas nepieciešamību nozarē. 

 

 

4. jautājums 

Dažādi 

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

A.Jekuma informē, ka T NEP sastāvam pievienojusies Laimdota Stelpa, SIA 

"Fristads Kansas Production" piegādes ķēdes vadītāja un Dzintra Kļaviņa, SIA 

"SAKTA" Tukums valdes priekšsēdētāja. NEP locekļi vienojas virzīt sastāva 

apstiprināšanu Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomē (PINTSA). 

A.Jekuma vaicā vai ir priekšlikumi darba kārtības jautājumiem nākamajai sēdei. 

Priekšlikumu nav.  

 

Nolemj:  

4.1.Virzīt T NEP sastāvu apstiprināšanai PINTSA. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.50 

 

 

 

 

T NEP priekšsēdētāja:       I.Zemdega-Grāpe  

 

 

 

Protokolēja:         A.Jekuma 
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Pielikums sēdes protokolam Nr. 6-10.8.1/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sadalījums pēc uzņēmumu lieluma nav pieejams par  2018.gadu. 

Nav pilnībā atšifrēts uzņēmumu skaits dalījumā pēc lieluma nozarē «S.9523 Apavu un 

ādas izstrādājumu remonts» - visticamāk, lielākā daļa no tiem ir lieluma grupā ar 

darbinieku skaitu līdz 9 
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*Sadalījums pēc uzņēmumu lieluma nav pieejams par  2018.gadu. 

Nav pilnībā atšifrēts uzņēmumu skaits dalījumā pēc lieluma nozarē «S.9523 Apavu un 

ādas izstrādājumu remonts» - visticamāk, lielākā daļa no tiem ir lieluma grupā ar 

darbinieku skaitu līdz 9 
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*Nav uzrādīts apgrozījums par 2008.g. nozarē «C15 Ādas un ādas izstrādājumu 

ražošana», jo saskaņā Statistikas likuma 19.pantu statistika netiek publicēta tādā veidā, 

kas neļauj ne tieši, ne netieši identificēt atsevišķu respondentu datus (ja ir mazs 

uzņēmumu skaits). 

 

 

 
*Sadalījums pēc uzņēmumu lieluma nav pieejams par 2018.gadu un par lielāko daļu 

apakšnozaru (jo īpaši nozarēs un segmentos, kur darbojas mazs skaits uzņēmumu) 


