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Sēdi vada: Inga Zemdega-Grāpe, T NEP priekšsēdētāja.
Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore.
Sēde tiek atklāta: plkst. 15.10.
Darba kārtība:
1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana.
Ziņo: Inga Zemdega Grāpe, T NEP priekšsēdētāja.
2. Par izglītojamo skaita uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības
programmās 2023. un 2024.gadā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošanas nozarē.
Ziņo: Anete Jekuma, NEP koordinatore.
3. Sēžu plāns 2022.gadam un darba kārtībās izskatāmie jautājumi.
Ziņo: Anete Jekuma, NEP koordinatore.
4. Sastāva aktualizēšana.
Ziņo: Anete Jekuma, NEP koordinatore.
5. Vadības vēlēšanas.
Ziņo: Anete Jekuma, NEP koordinatore.
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1. Jautājums
Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------I.Zemdega-Grāpe iepazīstina NEP locekļus ar darba kārtību. Jautā, vai ir
priekšlikumi darba kārtības precizēšanai. Priekšlikumu nav.
Nolemj:
1.1. Apstiprināt darba kārtību.
2. jautājums
Par izglītojamo skaita uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības
programmās 2023. un 2024.gadā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas
izstrādājumu ražošanas nozarē.
-------------------------------------------------------------------------------------------------A.Jekuma informē, ka T NEP jāsniedz priekšlikumi Izglītības un zinātnes
ministrijai (IZM) par izglītojamo uzņemšanu valsts finansētās profesionālās vidējās
izglītības programmās 2023. un 2024.gadam. A.Jekuma iepazīstina ar Darbaspēka
pieprasījuma un piedāvājuma sabalansētību profesiju mazā grupā "753 Apģērbu
izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki", kas pieejamas Ekonomikas
ministrijas darba tirgus prognožu platformā prognozes.em.gov.lv. A.Jekuma norāda,
ka saskaņā ar pieejamo informāciju, redzams, ka no 2019.g.-2022.g. darba spēka
pieprasījums ir bijis mazāks kā piedāvājums, ko A.Jekuma skaidro ar pandēmijas
radītajām ekonomiskajām sekām. Savukārt, skatoties vidējā termiņā, redzams, ka uz
2027.g. darbaspēka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, un uz 2027.gadu prognozēts
iztrūkums pēc 358 darba vietām.
NEP locekļi norāda, ka darbaspēka pieprasījums nozarē ir īpaši palielinājies
pandēmijas apstākļos, tāpēc nepiekrīt atspoguļotajai darbaspēka pieprasījuma un
piedāvājuma attiecībai. NEP locekļi norāda, ka darba tirgus pieprasījums pēc nozares
speciālistiem ir ļoti augsts. Kā arī norāda to, ka kopējais eksporta apjoms 2021.gadā ir
augstākais, kāds ir bijis pēdējos gados.
A.Imanta papildina, ka izglītības programmu grupās " Ādas apstrādes tehnoloģijas
un izstrādājumu izgatavošana" un "Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu
izgatavošana" darbaspēka pietiekamība (vidēji periodā 2021.-2030.g.) prognozēta kā
mērens iztrūkums.
A.Jekuma turpina par īstermiņa prognozi profesiju mazā grupā "753 Apģērbu
izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki", kas pieejama Nodarbinātības
valsts aģentūras īstermiņa darba tirgus prognožu platformā prognozes.nva.gov.lv.
A.Jekuma norāda, ka minētajā profesiju grupā ar saistošajām profesijām kopējais
pieprasījums visos Latvijas reģionos ir augošs.
A.Jekuma turpina par plānoto uzņemšana profesionālā izglītības programmā
"Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija" 2022.gadā un uzņemšanas rezultātiem
2021., 2020. gadā. A.Jekuma norāda, ka 2022.gadā kopumā visās kvalifikācijās
plānots uzņemt 263 izglītojamos, savukārt 2021.gadā kopumā tika uzņemti 140
izglītojami, bet 2020.g. 147 izglītojamie. A.Jekuma iepazīstina plānoto uzņemšanu
2022.gadā un uzņemšanas rezultātiem 2021., 2020. gadā dalījumā pa profesionālās
izglītības iestādēm un kvalifikācijām. A.Jekuma iepazīstina arī ar NEP sekretariāta
izveidoto datu rīku nep.lddk.lv, kas atspoguļo informāciju uz katra mācību gada 1.
oktobri par visu kursu audzēkņu skaitu dalījumā pa kvalifikācijām un izglītības
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iestādēm, kā arī informāciju par uz katra mācību gada beigām par kvalifikācijas
eksāmenu nokārtojušo skaitu dalījumā pa kvalifikācijām un izglītības iestādēm.
A.Jekuma lūdz nozares ekspertus izteikt savu viedokli par priekšlikumiem
uzņemšanai valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2023. un 2024.
gados Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē!
I.Zemdega-Grāpe norāda, ka kopējais uzņemamo skaita palielinājums ir bijis
uz Rīgas Stila un modes tehnikuma rēķina, kas sagatavo speciālistus Rīgas reģionam,
savukārt, citos Latvijas reģionos izglītības piedāvājums ir mazs vai nav vispār,
piemēram, Tukumā, Kandavā, Kuldīgā ir nozares uzņēmumi, kam nepieciešami
darbinieki, bet konkrētajā reģionā nav izglītības piedāvājuma. I.Zemdega-Grāpe
ierosina darba devējiem tikties ar profesionālās izglītības iestādēm tajos reģionos, kur
ir uzņēmumi ar lielāko darbinieku skaitu, un rosināt attīstīt izglītības piedāvājumu.
NEP locekļi norāda, ka atbalsta palielināt uzņemšanas rādītājus
Nolemj:
2.1. Saglabāt IP "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija" 2023. un 2024. gada
uzņemšanas rādītājus ne zemākus kā uzņemšanas plānā 2022.gadam vai palielināt
kopējo izglītojamo skaita uzņemšanu, īpaši Latvijas reģionos - Daugavpils tehnikumā,
Liepājas Valsts tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienībā,
Smiltenes tehnikumā.
3. jautājums
Sēžu plāns 2022.gadam un darba kārtībās izskatāmie jautājumi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------A.Jekuma iepazīstina ar sēžu plānu 2022.gadam un darba kārtībās izskatāmajiem
jautājumus. A.Jekuma informē, ka nākamās T NEP sēdes plānotas 08.06.2022.,
12.10.2022., 14.12.2022.
NEP locekļi ierosina noturēt atsevišķu tikšanos aprīlī ar Ekonomikas ministrijas
pārstāvja dalību, lai tiktu skaidrota vidēja un ilgtermiņa prognožu metodoloģija
nozarē.
I.Zemdega – Grāpe ierosina maijā organizēt tikšanos ar kādu no profesionālās
izglītības iestādēm reģionos par nozares izglītības piedāvājumu. Ierosina nākamajā T
NEP sēdē 08.06.2022. iekļaut darba kārtības punktu par informācijas sniegšanu no
minētās tikšanās ar profesionālās izglītības iestādi par jaunu nozares izglītības
piedāvājuma atvēršanu.
NEP locekļi atbalsta nākamo T NEP sēdi 08.06.2022. noturēt klātienē kādā no
profesionālās izglītības iestādēm, piemēram, Rīgas stila un modes tehnikumā.
NEP locekļi apstiprina sēžu plānu 2022.gadam un darba kārtībās izskatāmos
jautājumus.
Nolemj:
3.1. Apstiprināt sēžu plānu 2022.gadam un darba kārtībās izskatāmos jautājumus.
4. jautājums
Sastāva aktualizēšana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------A.Jekuma iepazīstina ar T NEP personālsastāvu. NEP locekļi ierosina no
personālsastāva izslēgt SIA "SIA NEW ROSME" personāla speciālisti Ilzi Melderi un
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SIA "Limbažu Tīne" valdes priekšsēdētāju Jāni Krasovski. NEP locekļi dalībai T NEP
ierosina uzrunāt AS "Printful Latvia", SIA "SRC BRASA", SIA "ZIB tekstils", SIA
"MINT print", SIA "SNICKERS PRODUCTION, LATVIA", SIA "66 NORTH
BALTIC", AS "LAUMA LINGERIE" pārstāvjus.
Nolemj:
4.1. Izslēgt no T NEP personālsastāva SIA "SIA NEW ROSME" personāla speciālisti
Ilzi Melderi un SIA "Limbažu Tīne" valdes priekšsēdētāju Jāni Krasovski.
4.2. Dalībai T NEP uzrunāt AS "Printful Latvia", SIA "SRC BRASA", SIA "ZIB
tekstils", SIA "MINT print", SIA "SNICKERS PRODUCTION, LATVIA", SIA
"66 NORTH BALTIC", AS "LAUMA LINGERIE" pārstāvjus.

5.

jautājums

Vadības vēlēšanas
-------------------------------------------------------------------------------------------------A.Jekuma informē, ka saskaņā ar T NEP nolikumu, T NEP ievēl
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz vienu gadu no T NEP locekļu vidus. T
NEP locekļi atbalsta ievēlēt atkārtoti Ingu Zemdegu-Grāpi par T NEP priekšsēdētāju
un Ivo Pūķi par T NEP priekšsēdētājas vietnieku.
Nolemj:
5.1. Apstiprināt Ingu Zemdegu-Grāpi par T NEP priekšsēdētāju un Ivo Pūķi par T
NEP priekšsēdētājas vietnieku.

Sēde tiek slēgta plkst. 16.40

T NEP priekšsēdētāja:

I.Zemdega-Grāpe

Protokolēja:

A.Jekuma
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