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Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes (TS NEP) sēde 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.10.1/6 

 

2020. gada 15. septembrī 

Sēde notiek attālinātā formā, izmantojot Zoom platformu 

 

Sēdē piedalās: 

 

Valsts puse 

Vārds Uzvārds Amats 

Aina Liepiņa Labklājības ministrijas darba tirgus politikas 

departamenta vecākā eksperte 

Ilona Kalniņa Ekonomikas ministrijas nozaru politikas 

departamenta vecākā eksperte 

Lauris Liepiņš Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un 

pieaugušo izglītības departamenta vecākais 

eksperts 

 

Darba devēju puse 

Vārds Uzvārds Amats 

Astrīda Trupovniece Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas 

izpilddirektore 

Ilona Ansone Biedrības "Latvijas SPA Asociāciju 

Savienība" pārstāve 

Jānis Jenzis Latvijas Restorānu biedrības prezidents 

Nellija Janaus Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas 

izpilddirektore 

Renāte Reinsone Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas 

prezidente 

Santa Graikste Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas 

izpilddirektore 

Una Bernatoviča Baltijas Imidža speciālistu asociācijas 

viceprezidente, Imidža skolas-studijas "Unastyle" 

dibinātāja un direktore 

 

Pieaicinātie 

Vārds Uzvārds Amats 

Anete Jekuma NEP koordinatore 

Inese Paudere Valsts izglītības satura centra profesionālās 

izglītības satura nodrošinājuma nodaļa vecākā 

referente 

Irēna Riekstiņa Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas 

ģenerālsekretāre 

Normunds Ozols Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta 

vecākais ekonomists 
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Sēdē nepiedalās: 

 

Valsts puse 

Vārds Uzvārds Amats 

Eva Lossane Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu 

departamenta direktore 

 

Darba ņēmēju puse 

Vārds Uzvārds Amats 

Reinis Rimša Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta 

darbinieku arodbiedrība LAKRS pārstāvis 

 

Darba devēju puse 

Vārds Uzvārds Amats 

Dina Apine Biedrības "Latvijas manikīra un pedikīra 

speciālistu apvienība" pārstāve, biedrības 

"Latvijas SPA Asociāciju Savienība" pārstāve 

Ilze Briža Biedrības "Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu 

asociācija" valdes locekle 

Jānis Kaļķis Latvijas Vīnziņu asociācijas prezidents 

Jūlija Mihailova Biedrības "Latvijas SPA Asociāciju 

Savienība" pārstāve 

Karīna Pisareva Imidža skola-studija "Unastyle", Friziera amata 

meistars 

Kristaps Sīlis Biedrības "Jauno pavāru kustība" pārstāvis 

Kristaps-Slakters Zvejsalnieks Salona "House of Hair" īpašnieks 

Raimonds Zommers Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas valdes 

loceklis, SIA "Entresol" valdes loceklis 

Raitis Akerblūms Latvijas Bārmeņu Federācijas prezidents 

Rimma Āboltiņa Baltijas Imidža speciālistu asociācijas prezidente 

Svetlana Riškova Biedrības "Pavāru klubs" valdes priekšsēdētāja 

Vija Krūmiņa Latvijas Frizieru un kosmetologu asociācijas 

valdes priekšsēdētājas vietniece 

 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 10.00. 

 

Saskaņā ar TS NEP nolikumu, sēde nav lemttiesīga, jo sēdē piedalās mazāk kā puse NEP locekļu. 

 

Darba kārtība: 

1. Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs. Ziņo 

Normunds Ozols, Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vecākais ekonomists; 

2. Informācija par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo skaita uzņemšanas rezultātiem 

2020./2021. m.g. Ziņo Anete Jekuma, TS NEP koordinatore. 

3. Citi jautājumi: 

- Informācija par profesionālās izglītības iestāžu un koledžu stratēģiju izstrādi; 

- Informācija par TS NEP apakšpadomju aktivitātēm.   
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1. jautājums 

Vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs – 

Normunds Ozols 

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

N.Ozols, saskaņā ar prezentāciju, sniedz informāciju par darbaspēka pieprasījuma un 

piedāvājuma prognozēm vidējā un ilgtermiņā tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs. Informē, ka 

kopumā aktuālās darba tirgus tendences parāda, ka COVID-19 krīzes ietekme nav bijusi tik liela kā 

prognožu pieņēmumi, piemēram, kopējais nodarbināto skaits 2020.gada 2.ceturksnī samazinājies 

par 1,5 %. Pieļauj, ka nodarbinātie saglabājuši darba vietas, sakarā ar valsts sniegtajiem atbalsta 

instrumentiem, taču jāņem vērā arī sezonalitāte un "reālā" situācija varētu parādīties nākamajos 

periodos jeb šā gada beigās. Apskatot reģistrētā bezdarba rādītājus, norāda, ka pakāpeniski rādītāji 

samazinās un 2020.gada augusta beigās reģistrētais bezdarba līmenis sasniedz 8,3%. Attiecībā uz 

reģistrēto vakanču skaitu norāda, ka rādītājs nedaudz sācis augt, 2020.gada augustā sasniedzot 19. 

tūkst., taču situācija darba tirgū joprojām ir saspringta, jo reģistrētais bezdarba rādītājs ir augsts, bet 

tai pat laikā saglabājas augsts reģistrēto vakanču skaits, tas nozīmē, ka noteiktās jomās darbaspēka 

nepietiekamība, kas bija vērojama pirms COVID-19 krīzes, saglabājas. 

N.Ozols turpina, ka tūrisma un individuālo pakalpojumu nozares neto apgrozījums parāda, 

ka COVID-19 pandēmijas ietekme visvairāk vērojama izmitināšanas sektorā, kur neto apgrozījuma 

kritums, salīdzinot 2020.gada 2.cet. pret 2019.gada 2.cet., ir par 76% un ceļojumu biroju, tūrisma 

operatoru rezervēšanas pakalpojumu sektorā, kur neto apgrozījuma kritums, salīdzinot 2020.gada 

2.cet. pret 2019.gada 2.cet., ir par 81%. Kā arī viesnīcās un tūristu mītnēs pavadītais nakšu skaits 

parāda, ka, salīdzinot 2020.gada jūniju pret 2019.gada jūniju, kritums ir par 59%. Papildina, ka 

sezonas laikā rādītāji ir uzlabojušies. 

 N.Ozols turpina par darbavietu skaita izmaiņām tūrisma un skaistumkopšanas nozares 

profesijās. Norāda, ka skaistumkopšanas nozarē COVID-19 pandēmijas ietekme ir bijusi mērenāka 

un, salīdzinot 2020.gada jūniju pret 2019.gada jūniju, darbavietu skaits samazinājies par 310 

darbavietām (-13,8%). Taču darbavietu skaita samazinājums tūrisma, izmitināšanas un ēdināšanas 

sektoros, salīdzinot 2020.gada jūniju pret 2019.gada jūniju, sasniedz 9541 darbvietas (-38,5%), kur 

viesmīļa profesijā darbavietu skaita samazinājums sasniedz 2968 darbavietas, kas ir lielākais 

samazinājums tūrisma nozares profesijās.    

Raugoties uz nozaru attīstību vidējā un ilgtermiņā, tiek norādīts, ka kopumā ekonomika 

varētu atgriezties pirmskrīzes līmenī jau ap 2021./2022. gadu, tomēr pilnīga atkopšanās tūrisma un 

skaistumkopšanas nozarēs varētu būt vērojama vien ar vairāku gadu nobīdi - skaistumkopšanas 

nozarē ap 2023. gadu, bet tūrisma un ēdināšanas sektorā ap 2026. gadu. Kā arī prognozēts, ka 

nodarbināto skaits pirmskrīzes jeb 2019.gada līmeni skaistumkopšanas sektorā sasniegs ap 

2023.gadu, bet izmitināšanās un ēdināšanas sektorā – ap 2026.gadu.  

Apskatot darbaspēka pieprasījumu tūrisma un skaistumkopšanas nozares profesijās, atzīmē, 

ka vidējā un ilgtermiņā visdrīzāk darbaspēka pieprasījums samazināsies manuāla darba veicamajās 

zemas kvalifikācijas profesijās, piemēram, māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi, klientu 

informētāji. Papildus jāņem vērā, ka krīze ir ietekmējusi digitalizāciju un paātrinājusi darbavietu 

automatizācijas tendences. Izmitināšanas un ēdināšanas sektors ir viens no tiem, kuriem 

automatizācijas potenciāls ir augsts, līdz ar to jaunā darbavietu/prasmju struktūra var atšķirties no 

tās, kāda tā bija pirms krīzes. 

N.Ozols turpina, ka demogrāfijas procesi nākamajos gados turpinās uzturēt spriedzi darba 

tirgū, līdz ar to atsevišķās specialitātēs darbaspēka nepietiekamība var būt vērojama ātrāk - 

izteiktākie darbaspēka nepietiekamības riski sagaidāmi pavāru un skaistumkopšanas profesijās dēļ 

augstā nodarbināto īpatsvara pirmspensijas vecumā. 62% no visām vakancēm nākotnē veidosies, 

pateicoties aizvietojošajam pieprasījumam.  

Aplūkojot frizieru, skaistumkopšanas darbinieku un radniecīgās profesijās nodarbināto 

izglītības profilu, secināms, ka 63,4% ir ar iegūtu arordizglītību vai profesionālo vidējo izglītību un 

pieprasījums pēc speciālistiem ar iegūtu arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību turpinās augt. 

Apskatot darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma dinamiku izglītības programmu grupā 
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"Skaistumkopšanas pakalpojumi", secināms, ka tuvākajos gados būs vērojams darbaspēka 

pārpalikums, bet nozarē, izejot no krīzes ap 2024./2025. gadu, varētu būt vērojama neliela 

darbaspēka nepietiekamība. Ja aplūko iedzīvotāju sadalījumu ar iegūtu izglītību izglītības 

programmā "Skaistumkopšanas pakalpojumi" secināms, ka tikai 45% ir nodarbināti nozarē, tas 

nozīmē, ka otra puse ir nodarbināta citās profesijās, ir darba meklētāji vai ir ekonomiski neaktīvi. 

Secināms, ka darbaspēka potenciāls ir un būtiski ir palielināt esošā darbaspēka iesaisti darba tirgū.   

Runājot par tūrisma nozares profesijām, secināms, ka daudzās profesijās ir būtisks 

nodarbināto īpatsvars ar vidējo vispārējo izglītību jeb vairāk nekā 2/5 no nozares profesijās 

nodarbinātajiem. Vislielākais nodarbināto īpatsvars ar vidējo vispārējo izglītību ir pavāra, viesmīļa 

un bārmeņa profesijās. Norāda, ka visdrīzāk vērojamas zināmas prasmju neatbilstības. Norāda, ka, 

turpmākajos gados, darbaspēka pieprasījums varētu mainīties par labu speciālistiem, kas ieguvuši 

kvalifikāciju profesionālajā vidējā izglītībā vai arodizglītībā.  

Runājot par darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu ar profesionālo vidējo un 

arodizglītību tūrisma nozares izglītības programmu grupās, secināms, ka nozarei, izejot no krīzes, 

ap 2025. gadu darbaspēka nepietiekamība varētu veidoties izglītības programmu grupā "Viesnīcu un 

restorānu serviss" (izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi", "Viesnīcu pakalpojumi", 

"Restorānu serviss"). Jāņem vērā, ka no izglītības programmas absolventiem tikai 34% ir 

nodarbināti nozares saistītajās profesijās. Gandrīz visi no ekonomikas neaktīvajiem iedzīvotājiem ir 

vecumā no 20-64 gadiem un visticamāk spēj iesaistīties darba tirgū. Turpina, ka 27% no visiem 

iedzīvotājiem ar iegūtu izglītību izglītības programmu grupā "Tūrisma un atpūtas organizācija" ir 

nodarbināti tūrisma un ēdināšanas nozares saistītajās profesijās.  

Aplūkojot darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu prognozes ar augstāko izglītību tūrisma 

nozares izglītības programmu grupās secināms, ka vidējā un ilgtermiņā darbaspēka pieprasījums 

nedaudz samazināsies. Apskatot iedzīvotāju sadalījumu pēc ekonomiskās aktivitātes 2019.gadā ar 

iegūtu izglītību izglītības programmu grupā "Viesnīcu un restorānu serviss", tikai 25% ir 

nodarbināti saistītajās profesijās. Tāpat 38% ir ekonomiski neaktīvi vecumā no 20-64 gadiem, kas 

spēj iesaistītes darba tirgū. Apskatot izglītības programmu grupu "Tūrisma un atpūtas organizācija" 

secināms, ka darbavietu skaits ir ierobežots, jo piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.  
N.Ozols secina, ka mācību piedāvājumam vajadzētu būt orientētam ne tik daudz uz jaunu 

speciālistu sagatavošanu, kā uz esošā darbaspēka prasmju pilnveidi. Kā minēts, būtiski ir palielināt 

esošā darbaspēka iesaisti darba tirgū. Min, ka visdrīzāk atbildes meklējamas starp dažādiem aktīvās 

darba tirgus politikas instrumentiem, tāpat norāda uz izteiktajām reģionālajām atšķirībām, 

aktīvākajos reģionos darbaspēka rezerves varētu izsīkt ātrāk. 

S.Graikste pateicas par prezentāciju. Vēlreiz apliecina, ka krīzes laiks ir jāizmanto lietderīgi, 

sniedzot atbalstu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Secina, ka nevajadzētu pārāk ierobežot 

izglītības iestāžu plānus, ņemot vērā aizvietojošā darbaspēka tendences.  

 

2. jautājums 

Informācija par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo skaita uzņemšanas rezultātiem 

2020./2021. m.g. – Anete Jekuma 

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

A.Jekuma, saskaņā ar prezentāciju, informē par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo skaita 

uzņemšanas rezultātiem 2020./2021. m.g. tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs. Turpina, ka 

informācija ir apkopota pa izglītības programmām un kvalifikācijām, norādot izglītības iestādi, kurā 

izglītības programma tiek īstenota, mācību ilgumu, uzņemto izglītojamo skaitu 2018./2019. m.g., 

uzņemto izglītojamo skaitu 2019./2020.m.g., plānoto un uzņemto izglītojamo skaitu 

2020./2021.m.g., kā arī saņemto pieteikumu skaitu.  

A.Jekuma turpina, ka, ņemot vērā COVID-19 krīzi, izglītojamo uzņemšanas rezultāti tūrisma 

nozares profesijās nav ievērojami kritušies, piemēram, šajā mācību gadā kopumā kvalifikācijā 

"Pavārs" uzņemti 519 izglītojamie, kvalifikācijā "Konditors" uzņemti 126 izglītojamie, kvalifikācijā 

"Viesmīlis" uzņemti 70 izglītojamie. Neliels izglītojamo skaita kritums novērojams kvalifikācijā 

"Viesmīlības pakalpojumu speciālists", kur šajā gadā uzņemti 306 izglītojamie, bet 2019.gadā tie 
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bija 335 izglītojamie. Tāpat kvalifikācijā "Tūrisma pakalpojumu konsultansts" šajā mācību gadā 

uzņemti 82 izglītojamie, taču 2019. gadā tika uzņemti 108 izglītojamie.  

A.Jekuma turpina par skaistumkopšanas nozares profesijām. Norāda, ka ievērojami liels 

pieteikumu skaits tika novērots kvalifikācijā "Vizuālā tēla stilists" ar mācību ilgumu 4 gadi, 

piemēram, VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" minētajā kvalifikācijā saņēma 

119 pieteikumus, bet PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums" – 86. Informē, ka NEP, izvērtējot 

tendences darba tirgū, sniedza priekšlikumu VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums" kvalifikācijā "Vizuālā tēla stilists" ar mācību ilgumu 4 gadi, uzņemt ne vairāk kā 30 

izglītojamos, kā arī norāda, ka nozares eksperti aicina kvalifikāciju "Vizuālā tēla stilists" īstenot 1,5-

gadīgājā izglītības programmā pēc vidusskolas beigšanas. Turpina, ka PIKC "Rīgas Stila un modes 

tehnikums" kvalifikācijā "Frizieris-stilists" (mācību ilgums 4 gadi) saņēmis 111 pieteikumus, bet 

uzņemti 90 izglītojamie. Norāda, ka nozares eksperti ir snieguši viedokli, ka arī kvalifikāciju 

"Frizieris-stilists" būtu jāīsteno, uzņemot audzēkņus pēc vidusskolas beigšanas, jo kvalifikācija 

"Frizieris-stilists" ir kā nākamais līmenis kvalifikācijai "Frizieris".     

 

3. jautājums 

Citi jautājumi 

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

L.Liepiņš informē par profesionālo izglītības iestāžu investīciju un attīstības stratēģiju 2021.-

2027.gadam izstrādes procesu. Informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi stratēģiju 

vadlīnijas, kuras ir nosūtītas izglītības iestādēm. Norāda, ka izglītības iestādēm arī tiks organizētas 

mācības, kurās tiks pārrunāts stratēģiju izstrādes process. Turpina, ka vadlīnijās, attiecībā uz 

investīcijām un programmu plānošanu, ir iekļauts punkts, ka izglītības iestādēm jāsazinās ar NEP, 

lai veidotu kopīgu redzējumu. Uzsver nozares nozīmīgumu stratēģiju izstrādes procesā, un aicina 

NEP iesaistīties tajā brīdī, kad izglītības iestādes vērsīsies NEP. Turpina, ka, pēc stratēģiju 

iesniegšanas, norisināsies stratēģiju vērtēšana, kur plānots komisijās aicināt arī NEP pārstāvjus.     

A.Jekuma informē, ka 31.08.2020. apvienotajā tūrisma pakalpojumu sniedzēju (izmitināšana un 

komplekso tūrisma pakalpojumu) un ēdināšanas sektora apakšpadomes sanāksmē tika skatīti 

jautājumi par izmaiņām Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūrā (NKS). Tika atbalstīti priekšlikumi 

5. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) līmeņa kvalifikācijas "Viesnīcu pakalpojumu 

organizators" un "Restorānu pakalpojumu organizators" apvienot, veidojot vienotu kvalifikāciju 

"Viesmīlības pakalpojumu organizators", 6. LKI līmeņa kvalifikācijai "Tūrisma pakalpojumu 

vadītājs" iekļaut specializācijas "Tūrisma organizācijas vadītājs" un "Viesmīlības pakalpojumu 

vadītājs", 7. LKI līmenī iekļaut jaunu kvalifikāciju "Tūrisma stratēģiskais vadītājs". Turpina, ka 

04.09.2020. skaistumkopšanas sektora apakšpadomes sēdē tika atbalstīta digitālā mācību līdzekļa 

"Mūsdienu bārddziņa darba pamati un metodes" izstrāde ESF SAM 8.5.2. projektā "Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" 

(SAM 8.5.2.), atbalstīta modulārās izglītības programmas "Frizieris-stilists" aktualizācija SAM 

8.5.2. projektā, kā arī atbalstīti PIKC "Rīgas Stila un modes tehnikums" izstrādātie priekšlikumi 

izmaiņām modulāras izglītības programmās "Frizieris-stilists" (1,5 gadi, 4 gadi), "Vizāžists" (1 

gads, 3 gadi), "Vizuālā tēla stilists" (1,5 gadi). 

A.Liepiņa, attiecībā uz izmaiņām Tūrisma NKS 5. LKI līmenī, apvienojot kvalifikācijas 

"Viesnīcu pakalpojumu organizators" un "Restorānu pakalpojumu organizators", veidojot vienu 

kvalifikāciju "Viesmīlības pakalpojumu organizators", aicina izvērtēt kā darba tirgū integrēsies tie 

iedzīvotāji, kas jau ieguvuši kvalifikāciju "Viesnīcu pakalpojumu organizators" vai "Restorānu 

pakalpojumu organizators", jo tās ir divas dažādas jomas. Kā arī lūdz ņemt vērā, ka Profesiju 

klasifikatorā profesijas "Viesnīcu pakalpojumu organizators" un "Restorānu pakalpojumu 

organizators", ir iekļautas dažādās profesiju atsevišķās grupās (piešķirts atsevišķs kods) saskaņā ar 

profesiju pamatuzdevumiem, tāpēc apvienojot profesijas, radīsies neizpratne par to, kurā Profesiju 

klasifikatora profesiju atsevišķā grupā ir iekļaujama apvienotā profesija. 

S.Graikste skaidro, ka 4.LKI līmenī ir redzams, ka izglītības programmā "Viesnīcu 
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pakalpojumi" kvalifikācijai "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" ir lielāks pieprasījums, salīdzinot 

ar kvalifikāciju "Viesu uzņemšanas dienesta speciālists". Norāda, ka kvalifikācijas "Viesnīcu 

pakalpojumu organizators" un "Restorānu pakalpojumu" ir savietojamas, tās netiek aizstātas, kā arī, 

mainot nosaukumu, absolventiem būtu plašākas darba iespējas.  

NEP locekļi atbalsta minētos priekšlikumus, vienojas, ka jautājums par izmaiņām Tūrisma 

nozares NKS 5. LKI līmenī, tiks skatīts atsevišķi. A.Jekuma informē, ka, ņemot vērā, ka sēde nav 

lemttiesīga, elektroniskajā saskaņošanā tiks nosūtīti jautājumi par izmaiņām Tūrisma NKS. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 11.25. 

 

 

 

TS NEP priekšsēdētāja        S.Graikste  

 

 

 

Protokolēja          A.Jekuma 

 


