
 

 

TŪRISMA UN SKAISTUMKOPŠANAS 

NOZARES ESKPERTU PADOME  

 

 

 

Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes (TS NEP) tūrisma 

un viesmīlības puses sēde 

Sēdes protokols Nr. 6-10.10.1/4 

2022.gada 29.septembrī 

 

Sēde notiek attālinātā formā, izmantojot Zoom platformu 

 

Sēdē piedalās: 

 

Valsts puse 

Vija Sapežinska Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta vecākā eksperte 

Linda Spārniņa Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Vecākā eksperte 

Eva Lossane Nodarbinātības valsts aģentūras Darba tirgus departamenta 

direktore 

Imants Lipskis Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

direktors 

Darba devēju puse 

Santa Graikste Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore 

Jānis Jenzis Latvijas Restorānu biedrības prezidents 

Astrīda Trupovniece Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas izpilddirektore 

Inga Kavaca Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija, SIA Vanilla 

Travel valdes priekšsēdētāja 

 

Pieaicinātās personas: 

 

Artūrs Sņegovičs Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors 

Dace Rozentāle Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore 

Iveta Leitlante Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines Teritoriālās 

struktūrvienības vadītāja 



Līva Savčenko Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktores vietniece 

Normunds Ozols  Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists 

Alla Imanta  Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta vecākā eksperte 

 

Sēdi vada: Santa Graikste, TS NEP priekšsēdētāja. 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

Sēde tiek atklāta: plkst. 12.30 

Darba kārtība: 

1. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) iecere ieviest jaunas 

profesionālās kvalifikācijas "Tūrisma pakalpojumu konsultants" un "Viesu 

uzņemšanas dienesta speciālists". 

Ziņo: A.Sņegovičs, VTDT direktors. 

 

2. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma (KLT) iecere ieviest jaunas profesionālās 

kvalifikācijas "Tūrisma pakalpojuma konsultants (ar specializāciju lauku tūrisma 

pakalpojumu konsultants)" un "Konditors" Saulaines Teritoriālajā struktūrvienībā.  

Ziņo: I.Leitlante KLT Saulaines Teritoriālās struktūrvienības vadītāja. 

 

3. Uzņemto izglītojamo skaits valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 

2022.gadā tūrisma un viesmīlības nozarēs. 

Ziņo: A.Jekuma, NEP koordinatore. 

 
4. Par profesionālo kvalifikāciju "Virtuves darbinieks" un "Viesnīcas istabeņa palīgs" 

iekļaušanu 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī. 

Ziņo: A.Jekuma, NEP koordinatore. 

1.jautājums 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) iecere ieviest jaunas 

profesionālās kvalifikācijas "Tūrisma pakalpojumu konsultants" un "Viesu 

uzņemšanas dienesta speciālists" 

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

 A.Sņegovičs saskaņā ar prezentāciju iepazīstina ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 

tehnikumu (VTDT), tā galvenajiem rādītājiem. Informē par VTDT misiju, vērtībām, principiem. 

Norāda, ka VTDT, izvērtējot darba tirgus un nozares pieprasījumu, lūdz saskaņojumu 

uzņemšanas plānā iekļaut izglītības programmu "Tūrisma pakalpojumi" ar profesionālo 

kvalifikāciju "Tūrisma pakalpojumu konsultants" un izglītības programmu "Viesnīcu 

pakalpojumi" ar profesionālo kvalifikāciju "Viesu uzņemšanas dienesta specialists". A.Sņegovičs 

sniedz informāciju, ka jauno programmu nodrošināšanai ir atbilstošas telpas un materiāli 

tehniskais nodrošinājums, kas, uzsākot programmu īstenošanu, tiks papildināts. Lai nodrošinātu 

moduļu apmācību, ir kvalificēti profesionālās izglītības skolotāji. VTDT ir nepieciešamais 

materiāli tehniskais nodrošinājums, lai  uzsāktu izglītības programmu īstenošanu. Izglītības 

programmu daļu ir plānots realizēt darba vidē balstītās mācībās, tādējādi nodrošinot 



izglītojamajiem iespēju iepazīties ar jaunākajām tendencēm nozarē. VTDT atrodas vēsturiskā 

kultūras centrā – Cēsīs, kur ir plaši attīstīts tūrisma piedāvājums, līdz ar to nepieciešami 

kvalificēti speciālisti. Izglītības programmu īstenošanai VTDT plāno sadarboties ar lielākajiem 

tūrisma nozares uzņēmumiem Cēsīs un Vidzemē. Kā arī VTDDT laika posmā no 2008. līdz 

2018.gadam īstenoja izglītības programmu ar profesionālo kvalifikāciju Ekotūrisma speciālists. 

N.Ozols norāda, ka Ekonomikas ministrija redz, ka tūrisma nozare atgriežas pie 

ekonomikas izaugsmes, bet tāpat ir pietiekami daudz neskaidrību, piemēram, esošā ģeopolitiskā 

situācija, kas tomēr kavē nozares izaugsmi. N.Ozols turpina, ka Ekonomikas ministrija neskatās 

darbaspēka pieprasījumu no konkrēta reģiona skatupunkta, bet gan visā valstī kopumā, tomēr 

norāda uz to, ka ir nepieciešams saprast vai jauniešiem būs iespēja nodrošināt praksi un reālas 

darbavietas, kā arī jāņem vērā atalgojuma līmenis, vai jauniešiem tas būs konkurētspējīgs, jo 

šobrīd parādās tas, ka nozarē paliek aptuveni 1/3 absolventu. Skatoties uz kopēju uzņemamo 

skaitu dalījumā pa nozarēm, un, ņemot vērā darbaspēka prognozes, iesaka izvērtēt iespēju 

pārskatīt jau šobrīd īstenotās programmas, un pārdalīt par labu Cēsīm, tādā gadījumā, ja tiek 

saskatīts, ka nozares programmām šajā reģionā būs pieprasījums. 

I.Kavaca norāda, ka nozarei reģionos īpaši svarīgi būtu nodrošināt gida pakalpojuma 

apmācību, jo nākotnē tie būtu pat vairāk pieprasīti nekā tūrisma pakalpojuma konsultanti.    

  I.Lipskis sniedz viedokli, ka vajadzētu izvairīties no izglītības programmu 

sadrumstalošanas, iespējams, ka varētu veidot tūrisma un viesnīcu pakalpojumu konsolidētu 

izglītības programmu, jo redzam, ka darba devēji prasa ļoti dažādas prasmes.  

 E.Lossane kopumā atbalsta jaunu programmu īstenošanu, īpaši kā vienīgajiem reģionā. 

Norāda, ka pandēmija ir veicinājusi vietējo tūrismu. Piekrīt, ka programmas būtu jāveido ar 

dažādām specializācijām un izvēles moduļiem, lai sagatavotie speciālisti būtu ar plašākām darba 

iespējām. Sniedz viedokli, ja programma ir labi veidota, tad iegūtās prasmes un zināšanas ļoti 

labi var izmantot jebkurās klientu apkalpošanas profesijās. Uzsver, ka ļoti liela nozīme ir 

atalgojumam, īpaši savstarpēji līdzīgās jomās.  

 V.Sapežinska norāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija, plānojot budžetu vietu skaitu, 

ņem par pamatu Ekonomikas ministrijas darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes, 

kas parāda, ka tūrisma jomā prognozēts darbaspēka pārpalikums. Sniedz ierosinājumu, ka 

izglītības programmas vārētu tikt piedāvātas pieaugušo izglītībā.  

  A.Sņegovičs atbild, ka tiek saskatīts tas, ka pieaugušo izglītībā piesakās maz 

pretendentu. Tāpēc šīs programmas sākotnēji plānotas ar mācību ilgumu 4 gadi. Attiecīgi pēc 

tam skatītos, kāds būtu pieprasījums gan no jauniešiem, gan pieaugušajiem. 

 A.Jekuma pateicas A.Sņegovičam par prezentāciju, norāda, ka gan diskusija, gan 

izteiktie priekšlikumi ir vērtīgi, lai NEP sniegtu priekšlikumus par nozarei nepieciešamo 

izglītojamo skaita tendencēm un izglītojamo uzņemšanu 2024. un 2025.gadā.   

 

2.jautājums 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma (KLT) iecere ieviest jaunas profesionālās 

kvalifikācijas "Tūrisma pakalpojuma konsultants (ar specializāciju lauku tūrisma 

pakalpojumu konsultants)" un "Konditors" Saulaines Teritoriālajā struktūrvienībā 

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

I.Leitlante informē, ka pamatojoties uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma  attīstības 

un investīciju stratēģiju  2021. – 2027. gadam, tiek veidotas darba tirgum aktuālas, jaunas  

mācību programmas, kas pieprasītas darba ņēmējiem. Bauskas novada iedzīvotājiem  

nepieciešamās profesionālās mācību programmas dod iespēju izglītoties tuvāk dzīvesvietai un 



palikt strādāt novadā. Jaunas izglītības programmas veicinās novada ekonomisko izaugsmi un 

cilvēkkapitāla attīstību, īpaši domājot par jauniešu iesaisti darba tirgū. Profesionālās izglītības 

piedāvātās iespējas sadarbībā ar uzņēmējiem rada apstākļus un vidi tūrisma attīstībai un nozares 

uzņēmumu kopējai sadarbībai. Zemgales reģions ir izteikts tūrisma un lauksaimniecības reģions.   

Tūrisma un viesmīlības pakalpojuma sniedzēju skaits uz doto brīdi ir 80 vidējie un mazie 

uzņēmumi. Stabilizējoties iedzīvotāju skaitam, viena no Zemgales reģiona un novada  

prioritātēm ir mērķtiecīga darba vietu radīšana un uzņēmējdarbības atbalsts, kā arī investīciju 

piesaiste.  Īpaši akcentējot Tūrisma nozari un analizējot iespējas, secināts, ka šajā nozarē 

iespējama plaša un daudzveidīga pakalpojumu klāsta nodrošināšana.  

         I.Leitlante tuprina, ka Kandavas LT Saulaines Teritoriālajā struktūrvienībā, pamatojoties 

uz jau esošo Profesionālo izglītības programmu un materiāltehnisko bāzi, ir iespējams realizēt 

jaunās mācību programmas. Ņemot vērā minēto, tiek lūgts izvērtēt realizēšanas iespējas 

Kandavas LT Saulaines Teritoriālajā struktūrvienībā Tūrisma nozares kvalifikācijās: 

1. Tūrisma pakalpojuma konsultants ar specializāciju lauku tūrisma pakalpojumu 

konsultants (vidējās profesionālās izglītības programma), 4. LKI; 

2. Konditors, 4. LKI. 

S.Graikste norāda, ka nozarei trūkst darbinieku, līdz ar to profesionālās kvalifikācijas 

"Konditors" uzņemšana ir atbalstāma. Runājot par tūrisma pakalpojumu konsultantiem, norāda, 

ka nepieciešams konsultēties tieši ar tūrisma jomas pārstāvjiem. Norāda, ka ir jādomā par to, lai 

noturētu audzēkņus izglītības programmās, jo parasti ir tā, ja izglītības iestādei ir stipras 

ēdināšanas jomas izglītības programmas, tad tie izvēlās apgūt to, nevis turpināt mācīties, 

piemēram, viesnīcu pakalpojumus. 

Norisinās diskusija par to, ka ir nepieciešams strādāt ar nozares kvalifikāciju struktūru, 

lai Tūrisma pakalpojuma konsultantam noteiktu aktuālās specializācijas un prasmes.   

 

3.jautājums 

Uzņemto izglītojamo skaits valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 

2022.gadā tūrisma un viesmīlības nozarēs. 

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

A.Jekuma saskaņā ar prezentāciju sniedz informāciju, ka nozaru ekspertu padomes 

piedalās nozarei atbilstošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla un nozares eksaminācijas centru 

attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā un sniedz atzinumu par nozares 

eksaminācijas centru izveides nepieciešamību saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 

12.pantu. A.Jekuma turpina iepazīstināt ar Profesionālo izglītības programmu pārklājumu 

2022./2023.m.g. Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esošās profesionālās izglītības 

iestādēs, kā arī norāda uz metodiskā darba virsvadītājiem. A.Jekuma iepazīstina ar uzņemto 

izglītojamo skaita salīdzinājumu 2020., 2021. un 2022. gadā izglītības programmu "Ēdināšanas 

pakalpojumi", "Restorānu pakalpojumi", "Viesnīcu pakalpojumi" un "Tūrisma pakalpojumi" 

saistošajās profesionālās kvalifikācijās, kā arī ar atskaitīto izglītojamo skaitu no 01.10.2019. līdz 

30.09.2020. 

N.Ozols norāda, ka ir saskatāma darbaspēka nepietiekamību viesnīcu un restorānu 

servisa izglītības programmu grupā. Tomēr darbaspēka nepietiekamība profesionālā vidējā 

līmenī ir saskatāma praktiski visās nozarēs. Uzņemamo izglītojamo skaits viesnīcu un restorānu 

servisa izglītības programmu grupā, salīdzinot ar citām nozarēm, arī ir vislielākais, bet problēma 

ir tā, ka aptuveni tikai 1/3 no absolventiem ir nodarbināti attiecīgajā jomā.    

Norisinās diskusija par to, kā mazināt darbaspēka nepietiekamību nozarē. Nozares 

pārstāvji norāda, ka izglītojamo uzņemamo skaitu nevajadzētu samazināt, bet gan palielināt.   



4.jautājums 

Par profesionālo kvalifikāciju "Virtuves darbinieks" un "Viesnīcas istabeņa palīgs" 

iekļaušanu 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī. 

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

 Jautājums tiek pārcelts uz elektroniskās saskaņošanas procedūru, ņemot vērā laika 

trūkumu sēdē izskatāmajiem jautājumiem.  

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 14.00 

 

TS NEP priekšsēdētāja:        S.Graikste 

 

Protokolēja:         A.Jekuma 

 


