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2020. gada 21.oktobrī plkst. 14.29 TS NEP ekspertiem: 

 

Valsts puses pārstāvjiem: 

Vārds Uzvārds Amats 

Aina Liepiņa 

 

 

Raimonds Brīdaks 

 

Labklājības ministrijas darba tirgus politikas 

departamenta vecākā eksperte 

 

Labklājības ministrijas darba tirgus politikas 

departamenta vecākais eksperts 

Ilona Kalniņa 

 

 

Dace Butāne 

Ekonomikas ministrijas nozaru politikas 

departamenta vecākā eksperte 

 

Ekonomikas ministrijas nozaru politikas 

departamenta vecākā referente 

Lauris Liepiņš Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās 

un pieaugušo izglītības departamenta vecākais 

eksperts 

Eva Lossane Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu 

departamenta direktore 

 

Darba ņēmēju puses pārstāvim: 

Vārds Uzvārds Amats 

Reinis Rimša Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un 

Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS 

pārstāvis 

 

Darba devēju puse pārstāvjiem: 

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 



  

 

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 

 

 

tika nosūtīts aicinājums sniegt viedokli par izglītojamo skaitu uzņemšanai valsts budžeta finansētās 

profesionālās izglītības programmās 2021.gadā un sniegt priekšlikumus par profesionālās izglītības 

programmu un izglītojamo skaita plānojumu 2022. un 2023. gadā. TS NEP eksperti iepazīstināti ar: 

- Plānoto uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2021.gadā viesnīcu 

un tūrisma sektorā; 

- Centrālās statistikas pārvaldes datiem par izglītības iestādēm, to kopējo izglītojamo skaitu, 1. 

kursā uzņemto, atskaitīto un profesionālo kvalifikāciju ieguvušo izglītojamo skaitu par 

periodu no 01.10.2018. līdz 30.09.2019. (turpmāk – CSP dati par izglītības iestādēm) viesnīcu 

un tūrisma sektorā; 

- Plānoto uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2021.gadā 

ēdināšanas sektorā; 

- CSP datiem par izglītības iestādēm ēdināšanas sektorā; 

- Plānoto uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2021.gadā 

skaistumkopšanas sektorā; 

- CSP datiem par izglītības iestādēm skaistumkopšanas sektorā; 

- Ekonomikas ministrijas prezentāciju par darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozēm 

vidējā un ilgtermiņā tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs; 

- Informāciju par uzņemšanas rezultātiem valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības 

programmās 2018., 2019. un 2020.g. tūrisma un skaistumkopšanas nozarēs; 

- Datu rīkā nep.lddk.lv, izvēloties tūrisma un skaistumkopšanas nozari, pieejamo informāciju 

par kopējo audzēkņu skaitu izglītības programmās un kopējo kvalifikāciju ieguvušo skaitu 

2016., 2017., 2018., 2019.g. 

 

1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes priekšlikumi izglītojamo skaita 

plānam profesionālās izglītības programmās 2021. gadā. 

 

R.Brīdaks, izsakot Labklājības ministrijas (LM) viedokli, aicina NEP pārskatīt virzīto plānu 

2021.gadam, jo tiek saskatīts, ka šobrīd nozarē bezdarbnieku skaita rādītāji ir ļoti augsti, savukārt 

vakanču piedāvājums ir tik zems, ka atsevišķās profesijās tas nav reģistrēts vispār. 



  

 

LM ir apkopojusi un sagatavojuši papildu informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 

reģistrēto bezdarbnieku skaita un brīvo darba vietu (vakanču) rādītājiem sasaistē ar uzņemšanas 

plānojumu. Attiecīgi LM ieskatā izglītojamo skaita samazinājums līdz iespējami zemākajam 

slieksnim būtu nepieciešams profesijās "Viesmīlis", "Tūrisma pakalpojumu konsultants", "Viesu 

uzņemšanas dienesta speciālists", "Pavārs", "Restorāna pavārs", "Pavāra palīgs", "Konditors", 

"Virtuves darbinieks", "Frizieris stilists", "SPA speciālists". Kā arī LM ieskatā vēlams izglītojamo 

skaita uzņemšanas samazinājums ir tādās profesijā kā "Viesmīlības pakalpojumu speciālists", 

"Konditora palīgs", "Frizieris". Kā papildus aicinājums ir no uzņemšanas plāna izkļaut profesijas 

"Viesnīcas istabenis" un "Virtuves darbinieks". Tās ir zemas kvalifikācijas profesijas, kurās redzams 

ārkārtīgi augsts bezdarbnieku skaits. Ja darba devējam ir nepieciešami šādi darbinieki, tos ir iespējams 

piesaistīt no bezdarbnieku vidus, t.sk., īstenojot apmācību pēc darba devēja pieprasījuma.  

R.Brīdaks norāda, gadījumā, ja NEP ietvaros nav iespējams vienoties par uzņemšanas plānu 

rādītājiem, aicinām Izglītības un zinātnes ministriju rast risinājumus izglītojamo skaita optimizēšanai 

skolu griezumā, ņemot vērā, ka IZM padotībā ir profesionālās izglītības iestādes. Augsti tiek 

novērtētas tās skolas, kas ir pratušas racionāli paskatīties uz nozares izaicinājumiem, t.sk. 

kolektīvajām atlaišanām, neplānojot tālāk uzņemšanu, tomēr joprojām ir skolas, kuru norādītie 

uzņemšanas plāni prasa papildus pamatojumu un skaidrojumu. Secināms, ka neskatoties uz Covid-

19 radīto negatīvo ietekmi pēdējā pusgada laikā, uzņemšanas plāni turpina būt gandrīz līdzīgā apjomā, 

kādi tie bija gadu iepriekš, bet ekonomiskās izaugsmes prognozes un ietekme uz atsevišķām nozarēm 

netiek ņemta vērā. Sniedz viedokli, ka, apstiprinot esošos uzņemšanas plānus, nozīmētu apstiprināt 

skolu pasūtījumu, nevis nozares virzītu piedāvājumu, ko būtu svarīgi novērst arī turpmāk, jo tiek 

saskatīts šādas pieejas sistemātiskumu izglītības plānošanā. Vissvarīgāk ir mākslīgi neradīt lielā skaitā 

pieejamās valsts budžeta vietas profesijās, kurās izglītojamajiem pēc to apguves būtu ļoti limitētas 

nodarbinātības iespējas kvalitatīvās darba vietās, tādējādi novēršot izglītojamo nokļūšanu bezdarba 

situācijā u.c. riskus, piemēram, nelegālās nodarbinātības, sociālās spriedzes vai emigrācijas riskus. 

Ievērojot to, ka izglītojamo uzņemšana ir jāplāno vidējā termiņā, uzskatām, ka nozare tik strauji 

neatgūsies, lai aizpildītu no jauna izveidotās vakances tādā mērogā, kādā to paredz šā brīžu 

uzņemšanas plāni, pat vispozitīvākā scenārija gadījumā, kur būs plašas iespējas izmantot šā brīža 

iedzīvotāju darbaspēka rezervi, kā arī iepriekš plašā apjomā izglītotos jauniešus šajās profesijās par 

valsts budžeta un ES fondu līdzekļiem, tai skaitā, Jauniešu garantijas ietvaros. 

J.Jenzis aicina Labklājības ministriju izvērtēt savu pozīciju. Pavārs pirms krīzes bija 2. 

trūkstošākā profesija valstī. Pasaules Tūrisma organizācijas prognozes liecina par to, ka 2023./2024. 

gads būs tie gadi kad tūrisms atgriezīsies 2019. gada līmenī (kad pavāru un viesmīļu katastrofāli trūka, 

īpaši sezonas laikā) un šie gadi sakrīt ar gadiem, kad šobrīd uzņemtie jaunie talanti varētu pabeigt 

mācības. Sniedz viedokli, ka jaunie talanti seko līdz nozares situācijai un var paši pieņemt lēmumu 

par profesijas izvēli vai tā būtu pavāra vai IT speciālista profesija.  

D.Butāne norāda, ka Ekonomikas ministrija, atsaucoties uz darbaspēka pieprasījuma un 

piedāvājuma prognozēm tūrisma nozarē,  ierosina izglītības programmā (IP) "Viesnīcu pakalpojumi" 

2021. gadam saglabāt uzņemšanas rādītājus kā "plānots" 2021. gadā, attiecīgi, 393 personas 

(salīdzinājumā ar 2020.gadā uzņemtajām 423 personām), kā arī IP "Ēdināšanas pakalpojumi" 2021. 

gadam aicina saglabāt uzņemšanas rādītājus ne zemākus, kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 

2020. gadam (šobrīd "plānots" 2021. gadā uzņemt 786 personas salīdzinājumā ar 2020.gadā 

uzņemtajām 944 personām). Ņemot vērā, ka prioritāte ir bezdarba un mazkvalificēta darbaspēka 

īpatsvara samazināšana, tiek rosināts celt kvalifikācijas atbilstību darba tirgus vajadzībām (profesiju 

karšu atjaunošana / sadarbība starp nozari un izglītības iestādēm), kā arī attīstīt digitālās prasmes kā 

iespēju esošo produktu un pakalpojumu optimizēšanai un jaunu veidošanai. 

N.Janaus norāda, ka nav iebildumu par Rīgas Stila un modes tehnikuma (RSMT) izglītojamo 

skaita plānojumu uzņemšanai 2021. gadā, vienīgajā valsts budžeta finansētajā profesionālās vidējās 

izglītības programmā kosmetoloģijā kosmētiķa specialitātē. Aktuāls ir un paliek audzēkņu 

profesionālās sagatavotības līmenis, iegūtās izglītības kvalitāte. 



  

 

Nolemj: 

1.1.  Saskaņot izglītojamo skaita plānu profesionālās vidējās izglītības programmās 2021. gadā IP 

"Ēdināšanas pakalpojumi", "Restorāna pakalpojumi", "Viesnīcu pakalpojumi", "Tūrisma 

pakalpojumi". 

1.2.  Saskaņot izglītojamo skaita plānu profesionālās vidējās izglītības programmās 2021. gadā IP 

"Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Frizieru pakalpojumi", "Kosmetoloģija", "Dekoratīvā 

kosmētika", "Nagu kopšanas pakalpojumi". 

2. Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes priekšlikumi izglītojamo skaita 

plānam profesionālās izglītības programmās 2022. un 2023.gadā. 

 

D.Butāne norāda, ka Ekonomikas ministrija, atsaucoties uz darbaspēka pieprasījuma un 

piedāvājuma prognozēm tūrisma nozarē, ierosina IP "Viesnīcu pakalpojumi" 2022. un 2023. gadā 

samazināt klientu informētāju (t.sk. ceļojumu konsultanti, viesnīcu administratori) profesijā uzņemto 

skaitu, kā arī māju/viesnīcu/biroju apkopēju profesijā uzņemto skaitu. Tiek saskatīts, ka šo profesiju 

vērtība nākotnē samazināsies un tiks daļēji aizstāta ar digitālajiem risinājumiem. It īpaši Covid – 19 

ieviestās izmaiņas veicinās mazināt cilvēku kontaktu nākotnes tūrisma organizēšanā. Savukārt IP 

"Ēdināšanas pakalpojumi" 2022. un 2023. gadā aicina saglabāt nemainīgu / ne mazāku pavāru un 

saistītajās profesijās uzņemto skaitu (pieprasītākais izglītības līmenis: profesionālā vidējā un 

arodizglītība). 

NEP eksperti, atsaucoties uz Ekonomikas ministrijas darba tirgus vidēja un ilgtermiņa 

prognozēm, norāda, ka demogrāfijas procesi nākamajos gados turpinās uzturēt spriedzi darba tirgū, 

līdz ar to atsevišķās specialitātēs var būt vērojama darbaspēka nepietiekamība, piemēram, pavāra 

profesijās dēļ augstā nodarbināto īpatsvara pirmspensijas vecumā. Kā arī būtiski ir ņemt vērā apstākli, 

ka darbaspēka pieprasījums tūrisma nozares profesijās sadalījumā pēc izglītības līmeņa vidējā 

termiņā turpinās pieaugt tieši profesionālā vidējā izglītībā. NEP eksperti uzsver, ka pēc krīzes saskaņā 

ar Pasaules Tūrisma organizācijas prognozēm 2023./2024. gadā darba tirgū būs nepieciešami tūrisma 

nozares profesiju pārstāvji tikpat lielā apmērā cik pirms krīzes 2019.gadā, līdz ar to nav pieļaujama 

strauja izglītojamo skaita samazināšana. 

  

Nolemj: 

2.1.   Saglabāt uzņemšanas rādītājus 2022. un 2023.gadā gadā ne zemākus kā 2021.gadā IP 

"Ēdināšanas pakalpojumi", "Restorāna pakalpojumi", "Viesnīcu pakalpojumi", "Tūrisma 

pakalpojumi". 

2.2.  Saglabāt uzņemšanas rādītājus 2022. un 2023.gadā gadā ne zemākus kā 2021.gadā IP 

"Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Frizieru pakalpojumi", "Kosmetoloģija", "Dekoratīvā 

kosmētika", "Nagu kopšanas pakalpojumi". 

2.3.  2022. un 2023.gadā izglītības programmu "Skaistumkopšanas pakalpojumi" ar iegūstamo 

kvalifikāciju "Vizuālā tēla stilists" un izglītības programmu "Frizieru pakalpojumi" ar iegūstamo 

kvalifikāciju "Frizieris-stilists" atļaut īstenot tikai ar iepriekšējo izglītības līmeni – 12.klases.   

 

 

 

 

TS NEP priekšsēdētāja        S.Graikste  

 

 

 

Protokolēja          A.Jekuma 

 


