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2022.gada 28.novembrī plkst. 14.13 TS NEP ekspertiem: 

 

Valsts puses pārstāvjiem: 

Vija Sapežinska Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta vecākā eksperte 

Linda Spārniņa 

 

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā 

eksperte 

Raimonds Brīdaks 

 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais eksperts 

Eva Lossane 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu departamenta 

direktore 

 

Darba ņēmēju puses pārstāvim: 

Reinis Rimša  Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku 

arodbiedrība LAKRS pārstāvis 

 

Darba devēju puses pārstāvjiem: 

Astrīda Trupovniece Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas izpilddirektore 

Inga Kavaca Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija, SIA Vanilla 

Travel valdes priekšsēdētāja 

Ēriks Lingebērziņs Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija, SIA 

Balticvision Riga direktors 

Irēna Riekstiņa Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija, projektu 

vadītāja 

Dina Apine Biedrības "Latvijas manikīra un pedikīra speciālistu apvienība" 

valdes priekšsēdētāja, biedrības "Latvijas SPA Asociāciju 

Savienība" valdes locekle 

Ilona Ansone Biedrības "Latvijas SPA Asociāciju Savienība" valdes locekle 

Ilze Briža Biedrības "Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācija" 

valdes locekle 

Jānis Jenzis Latvijas Restorānu biedrības prezidents 

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 

Nellija Janaus Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas izpilddirektore 

Raitis Akerblūms Latvijas Bārmeņu Federācijas prezidents 

Renāte Reinsone Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas prezidente 



Rimma Āboltiņa Baltijas Imidža speciālistu asociācijas prezidente 

Santa Graikste Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore 

Svetlana Riškova Biedrības "Pavāru klubs" valdes priekšsēdētāja 

Una Bernatoviča Baltijas Imidža speciālistu asociācijas viceprezidente, Imidža 

skolas-studijas "Unastyle" dibinātāja un direktore 

Vija Krūmiņa  Latvijas frizieru un kosmetologu asociācijas valdes 

priekšsēdētājas vietniece 

 

tika nosūtīts aicinājums sniegt viedokli vai saskaņot plānoto uzņemšanu valsts finansētās 

profesionālās izglītības programmās tehnikumos 2023.gadā tūrisma un skaistumkopšanas 

nozarēs. TS NEP eksperti iepazīstināti ar plānoto uzņemšanu 2023.gadā, kā arī aicināti sniegt 

viedokli vai saskaņot protokollēmumu projektus: 

1. Saskaņot plānoto uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 

Tūrisma nozarē 2023.gadā vai iespēju robežās palielināt kopējo uzņemamo izglītojamo 

skaitu, vienlaikus:  

• Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā plānot 12 izglītojamo uzņemšanu 

profesionālā kvalifikācijā “Viesmīlis” ar mācību ilgumu 1,5 gads.  

2. Saskaņot plānoto uzņemšanu valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 

Skaistumkopšanas nozarē 2023.gadā, vienlaikus: 

• Rīgas Stila un modes tehnikumā plānot 50 izglītojamo (2 grupu) uzņemšanu 

profesionālā kvalifikācijā “Frizieris-stilists” ar mācību ilgumu 4 gadi; 

• Rīgas Stila un modes tehnikumā plānot 12 izglītojamo uzņemšanu profesionālā 

kvalifikācijā “Frizieris-stilists” ar mācību ilgumu 1,5 gads un plānot 13 

izglītojamo uzņemšanu profesionālā kvalifikācijā “Frizieris” ar mācību ilgumu 1 

gads, kopā veidojot 1 grupu. 

 

No TS NEP ekspertiem iebildumi vai ieteikumi protokollēmuma labojumiem netika saņemti. 

Lēmums: 

Saskaņot minēto protokollēmumu redakciju.  

 

 

S.Graikste 

TS NEP priekšsēdētāja 

 

 

Protokolēja: 

A.Jekuma 

LDDK NEP koordinatore 

 


