
TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU, APĢĒRBU, ĀDAS 

UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS 
NOZARES EKSPERTU PADOME  

 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas 

nozares ekspertu padomes sēde (T NEP) 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr. 6-10.8.1/4 

 

2022. gada 21.decembrī 

 

Sēde notiek attālināti Zoom platformā.  

 

Ar balsstiesībām sēdē piedalās: 

 

Valsts puse 

Alla Imanta Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo 

izglītības departamenta vecākā eksperte 

Darba devēju puse 

Guntis Strazds Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents (saskaņo 

elektroniski) 

Inga Zemdega - Grāpe Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija / 

SIA "NEMO" valdes priekšsēdētāja 

Ginta Amerika Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/ 

SIA "Ameri" valdes priekšsēdētāja 

Ivo Pūķis SIA "Burdas Salons" komercdirektors, VERLAG AENNE 

BURDA Baltijas dīleru centra vadītājs  

 

Pieaicinātās personas: 

 

Ulrika Naumova Rīgas Stila un modes tehnikuma direktore 

Jūlija Opikova Rīgas Stila un modes tehnikuma direktores vietniece 

Ilona Cinīte Rīgas Stila un modes tehnikuma struktūrvienības vadītāja 

Ligita Reimane Liepājas Valsts tehnikuma Tekstila un skaistumkopšanas nodaļas 

pedagogs  

Raimonds Tauriņš Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas projekta vadītājs 

Diāna Šavalgina Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

Anita Līce LDDK Nacionālā nozaru ekspertu padomju koordinatore 

Anete Jekuma LDDK Nozaru ekspertu padomju koordinatore 

 

Sēdē nepiedalās*: 

 

Valsts puse 
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Ksenija Tkačenko Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta vecākā eksperte 

Ilze Bērziņa 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Attīstības un analītikas 

departamenta Analītikas un statistikas nodaļas vadītāja 

Raimonds Brīdaks  

 

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta 

vecākais eksperts 

Darba devēju puse 

Dace Purmale Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija / 

AS "Valmieras stikla šķiedra" personāla direktore 

Elīna Strazdiņa - 

Stradiņa  

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija/  

AS "Valmieras stikla šķiedra" personāla un attīstības vadītāja 

Dzintra Kļaviņa SIA "SAKTA" Tukums valdes priekšsēdētāja 

Ivars Burakevičs Kurpnieku biedrības vadītājs 

Laimdota Stelpa SIA "Riverside Factory" valdes locekle 

 

*Darba ņēmēju puses deleģētais pārstāvis atsaucis savu dalību T NEP. 

 

Sēdē piedalās mazāk kā puse balsstiesīgo pārstāvju, sēde nav lemttiesīga.    

 

Sēdi vada: Inga Zemdega-Grāpe, T NEP priekšsēdētāja. 

 

Protokolē: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

 

Sēde tiek atklāta: plkst. 15.00. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana. 

Ziņo: Inga Zemdega-Grāpe, T NEP priekšsēdētāja. 

2. Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas (VRUA) nodarbināto apmācību projekta 

"Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības vieglās 

rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/009) 

īstenotās aktivitātes un plānotais mācību piedāvājums.  

Ziņo: Raimonds Tauriņš, VRUA projekta vadītājs. 

3. Priekšlikumu sniegšana par nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm 

profesionālās vidējās izglītības programmās 2024.gadam un 2025.gadam. 

Ziņo: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 

4. Informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildes gaitu.  

Ziņo: Anete Jekuma, NEP koordinatore. 
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5. 2023. gada sēžu datumu un darba plāna saskaņošana.  

 

1.jautājums 

Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana. 

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

I.Zemdega-Grāpe atklāj sēdi, iepazīstina NEP locekļus ar darba kārtību. Jautā, vai ir 

priekšlikumi darba kārtības precizēšanai. Priekšlikumu nav. 

 

Lēmumprojekts:  

1.1. Apstiprināt darba kārtību.  

 

2.jautājums 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas (VRUA) nodarbināto apmācību 

projekta "Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes apmācības 

vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem" (projekts Nr. 

1.2.2.1/16/A/009) īstenotās aktivitātes un plānotais mācību piedāvājums. 

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

R.Tauriņš informē par Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācijas (turpmāk - VRUA) 

nodarbināto apmācību projektu "Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēku produktivitātes 

apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem" (projekts Nr. 

1.2.2.1/16/A/009) (turpmāk – projekts). R.Tauriņš norāda, ka projekts beigsies 2023.gada 

31.decembrī. Līdz tam laikam VRUA gaida jebkura uzņēmuma pieteikumu, kas saistīts ar 

nodarbināto apmācību un kompetenču pilnveidi uzņēmuma vajadzībām. R.Tauriņš turpina, ka 

projektā kopš 2016.gada ir iesaistījušies 46 uzņēmumi, t.sk. 1424 unikālās personas. Runājot 

par apmācību jomām, populārākās ir ražošanas vadība, t.sk. LEAN process, dizains, tekstila 

ražošanas tehnoloģijas, loģistika. Jau gadu no programmas "REACT-EU" piešķirti papildu 

līdzekļi, kas nodrošina to, ka apmācības var notikt arī mārketingā, projektu vadībā u.c. 

vispārējās kompetencēs. R.Tauriņš norāda, ka apmācības ir jāiepērk iepirkuma procedūrā.  

R.Tauriņš turpina, ka VRUA būtu priecīgi, ja projektam pievienotos jauni uzņēmumi 

caur neformālās izglītības programmu "Industriālā šūšana". Norāda, ka labprāt iepirktu šādu 

apmācību, bet vispirms vajadzētu saprast, kas būtu tie uzņēmumi, kuri būtu gatavi apmācīt 

darbiniekus. Ir jāsaprot vai tirgū ir pieprasījums pēc šādām apmācībām.  

U.Naumova norāda, ka apmācību daļu varētu nodrošināt, piemēram, Rīgas Stila un 

modes tehnikums, bet praktiskajām mācībām būtu jānotiek uzņēmumā. U.Naumova turpina, 

ka iepirkumos privātie mācību centri konkurē ar to, ka pasniedzējiem maksā zemas algas. 

Aicina iepirkuma procedūrai izvirzīt papildu kritērijus pakalpojuma sniedzējiem, piemēram, 

pieredze darbā ar pieaugušajiem, algas nodrošināšana personālam pedagoģiskās likmes 

apmērā, noteikt to, ka programmai jābūt licencētai un akreditētai. Šādas prasības veicinātu 

apmācību kvalitāti. 

R.Tauriņš norāda, ka prasības tiek noteiktas tikai pret pasniedzēju - vismaz 3 gadus 

pasnieguši vai strādājuši attiecīgā jomā. Savukārt prasības uzņēmumam - nav nodokļu parādu 

un nav uzkrātie zaudējumi. 
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 A.Līce skaidro, ka nav ierobežojumu pret to, kāda veida izglītības programmas var 

piedāvāt projektā. Lielākā daļa uzņēmumu "pasūta" tieši neformālās izglītības programmas 

dēļ tā, ka tās ir īsākas. Nākotnē var domāt par moduļu pasūtīšanu no profesionālās izglītības 

iestādēm. 2015. gada 27. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 617 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju 

ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām"  un 13.1.6. 

specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto 

apmācības (ERAF)" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

noteikumi" ir noteikts, ka pasniedzējiem jāatbilst vismaz vienai no prasībām, bet tas 

nenozīmē, ka tās nevar noteikt augstākas. A.Līce iesaka konsultēties ar citām nozares 

asociācijām, piemēram, MASOC par to, kā izdodas nodrošināt sadarbību ne tikai ar 

privātajām, bet arī profesionālām izglītības iestādēm. A.Līce uzsver, ka iepirkumu var rīkot 

pat vienam uzņēmuma, tas ir uzlabojums no iepriekšējā plānošanas perioda. Apmācību norise 

var notikt uzņēmumā uz vietas, daudzi uzņēmumi to arī izvēlas praktisku apsvērumu dēļ - nav 

jātērē laiks ceļā.  

I.Zemdega-Grāpe atbalsta, ka būtu jāvienojas par augstākiem kritērijiem gan 

uzņēmumiem, gan iespējamajiem pakalpojuma sniedzējiem. I.Zemdega-Grāpe turpina, ka 

augstākus kritērijus varētu noteikt vēlamības kārtā, piemēram, priekšroka tiek dota tiem, 

kuriem izpildās noteiktie papildu kritēriji, ja tādu nav, tad apstiprina to, kas ir. Uzņēmumiem 

ir divi svarīgi kritēriji: (1) Uzņēmums spēj nodrošināt to, ka mācās vismaz 10 cilvēku grupa,  

(2) Uzņēmums spēj nodrošināt materiāltehnisko bāzi uz kurām var notikt praktiskās 

apmācības (attiecīgi vismaz 10 šujmašīnas). Attiecībā uz tādiem uzņēmumiem, kas nespētu 

nodrošināt 10 cilvēku grupu, tādus aicinātu pievienoties citiem uzņēmumiem. Runājot par 

pakalpojuma sniedzējiem, no uzņēmumu puses galvenais, lai pasniedzējam ir prasme iemācīt. 

Aicina padomāt par tādiem kritērijiem, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Piekrīt, ka jāsaņem 

konkurētspējīgs atalgojums, tomēr svarīgākais ir pasniedzēja prasme iemācīt. Svarīgi ir 

atrunāt vai pasniedzējam būs iespēja pasniegt ārpus Rīgas. Labākais variants, ja ir 1 

pasniedzējs, kas var veikt apmācības vairākos reģionos un vairākas apmācības pēc kārtas.  

R.Tauriņš papildina, ka, veicot iepirkuma procedūru, jāiesniedz CV, kas parāda 

pretendenta profesionālo kvalifikāciju. Pēc tam ir iespēja potenciālo pakalpojuma sniedzēju 

uzaicināt uz sarunām, kurā piedalās arī uzņēmumu vadītāji. Tikai tad ir 2.kārta, kurā tiek 

prasīts cenu piedāvājums. Iepirkuma procedūra ir sadalīta vairākos posmos.  

I.Zemdega-Grāpe piekrīt, ka šādā atlases komisijā varētu aicināt piedalīties 

ieinteresētos uzņēmumus, VRUA un NEP pārstāvi. I.Zemdega-Grāpe jautā, kādi ir nākamie 

soļi? 

R.Tauriņš atbild, ka primāri ir noteikt aptuveno uzņēmumu skaitu, kas būtu ieinteresēti 

darbinieku apmācībā. Nosakot to, jau skaidrāk varētu tikt izvirzīti noteikumi potenciālajam 

pakalpojuma sniedzējam – cik uzņēmumu, cik cilvēku, kuros Latvijas reģionos u.c.  

I.Zemdega-Grāpe norāda uz to, ka (1) jāizveido apraksts par neformālās izglītības 

programmu "Industriālā šūšana", kuru nosūtīt uzņēmumiem, lai tie izsaka piekrišanu dalībai 

projektā līdz 2023.gada 20.janvārim, (2) jāvienojas par kritērijiem un jāsanāk kopā, tajā brīdī, 

lai noteiktu, kuri uzņēmumu, VRUA un NEP pārstāvji piedalīsies atlases komisijā jeb sarunā 
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ar potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem. Apmācībām būtu jānotiek aprīlī-maijā. 

Apmācībām jābeidzas līdz jūnijam, kad uzņēmumiem ir darba sezona.   

G.Strazds papildina, ka mācībām var pieteikties arī tie uzņēmumi, kas nav VRUA 

biedri. Latvijā šādu uzņēmumu ir ap 100-200, kuriem VRUA nosūtīs informāciju.  

 

Lēmumprojekts: 

2.1. NEP sekretariātam sagatavot informāciju, ko nosūtīt uzņēmumiem, lai noskaidrotu 

interesi apmācīt darbiniekus neformālās izglītības programmā "Industriālā šūšana" projekta 

ietvaros, noskaidrojot potenciālo darbinieku skaitu un vēlamo mācību norises vietu. VRUA 

šo informāciju izplatīt nozares uzņēmumiem, un līdz 20.janvārim apkopot uzņēmumu interesi. 

2.2. VRUA izsludināt iepirkumu (indikatīvi - martā), lai apmācības varētu notikt aprīlī-maijā.  

 

3.jautājums 

Priekšlikumu sniegšana par nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm 

profesionālās vidējās izglītības programmās 2024.gadam un 2025.gadam. 

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

 A.Jekuma saskaņā ar prezentāciju informē, ka T NEP saistošajās profesionālās 

kvalifikācijās "Šuvējs", "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists", "Tērpu modelēšanas un 

konstruēšanas speciālists", "Drēbnieks" Ekonomikas ministrija rekomendē palielināt mācību 

vietu skaitu, darbaspēka pietiekamība vidēji periodā 2022.-2030.g. minētajās profesionālās 

kvalifikācijās prognozēta ar mērenu iztrūkumu. 

 I.Zemdega-Grāpe norāda, ka iztrūkums pēc profesionālās kvalifikācijas "Šuvējs" nav 

mērens, bet gan ļoti būtisks.  

  A.Jekuma turpina iepazīstināt ar Izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldību 

pakļautībā esošo profesionālo izglītības iestāžu tīkla pārklājumu. Norāda, ka Vidzemes 

Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, izvērtējot darba tirgus un nozares pieprasījumu, lūdz 

saskaņojumu uzņemšanas plānā iekļaut izglītības programmu "Šūto izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģija" profesionālās kvalifikācijas "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists" un "Tērpu 

modelēšanas un konstruēšanas speciālists". Programmu nodrošināšanai ir atbilstošas telpas un 

materiāli tehniskais nodrošinājums, kas tiek pilnveidots nodrošinot šobrīd īstenojamo 

izglītības programmu "Apģērbu dizains". A.Jekuma turpina iepazīstināt ar priekšlikumiem 

izglītības piedāvājumam pieaugušo izglītībā.  

A.Jekuma informē, ka priekšlikumi par nepieciešamo izglītojamo skaita tendencēm 

profesionālās vidējās izglītības programmās 2024.gadam un 2025.gadam jāsniedz Izglītības 

un zinātnes ministrijai līdz 2023.gada 30.janvārim. A.Jekuma iepazīstina ar lēmumprojektiem, 

ko nosūtīt elektroniskā saskaņošanā, ņemot vērā, ka šī sēde nav lemttiesīga:  

1. Sākotnējā izglītībā aicināt IZM 2024. un 2025. uzņemšanas plānā saglabāt 

uzņemšanas rādītājus esošajās "Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija" 

izglītības programmās ne zemākus, kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2023. 

gadam, iespēju robežās palielinot tos: 
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• Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā plānot izglītojamo uzņemšanu 

profesionālās kvalifikācijās "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists" un 

"Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists". 

2. Pieaugušo izglītībā aicināt profesionālās izglītības iestādes ar atbilstošu 

materiāltehnisko un pedagoģisko nodrošinājumu uz vietas izglītības iestādē vai 

darba vidē piedāvāt neformālās izglītības programmu "Industriālā šūšana", kā arī 

tālākizglītības programmas -"Šuvējs" (3.PKL), "Šūšanas iekārtu operators" 

(3.PKL), "Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists" (attālināti) (4.PKL), 

Modulārās izglītības programmu moduļus - Šūto izstrādājumu izgatavošana, Vīļu 

un mezglu šūšana, Bāzes konstrukcijas izgatavošana, Piegriešana, Apģērbu 

projektēšana datorsistēmās, vienlaikus arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā 

plānot izglītības piedāvājumu pieaugušo izglītībā. 

T NEP locekļi diskutē par lēmumprojekta redakciju.  

 

Lēmumprojekts:  

3.1.  NEP sekretariātam jautājumu par priekšlikumu sniegšanu par nepieciešamo izglītojamo 

skaita tendencēm profesionālās vidējās izglītības programmās 2024.gadam un 2025.gadam 

saskaņot elektroniski.    

 

4. jautājums 

Informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildes gaitu. 

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

A.Jekuma informē, ka 2023.gada uzņemšanas plāns saskaņots Profesionālās izglītības 

un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) 14.12.2022. sēdē. Tāpat 

iesniegts iesniegums VISC par izmaiņām Nozares kvalifikāciju struktūrā – 5.PKL iekļaut 

jaunu profesionālo kvalifikāciju "Šūto izstrādājumu ražošanas procesa organizators". Tāpat 

tiek apkopota informācija par profesionālo izglītības iestāžu izglītības piedāvājumu, ko nosūtīt 

nozares uzņēmumiem. 

Saistībā ar T NEP 21.11.2022. sēdes lēmumu 3.2. "Aicināt nozares asociāciju atbalstīt 

uzņēmumus video rullīšu izveidē, ko piedāvāt profesionālās izglītības iestādēm", G.Strazds 

informē, ka VRUA nodarbināto apmācību projekta ietvaros tiek veidoti video rullīši par 

uzņēmumiem, piemēram, SIA "New Rosme", SIA "Ameri", kas ir brīvi pieejami VRUA mājas 

lapā (www.acti.lv) un arī var tikt izmantoti profesionālo izglītības iestāžu vajadzībām. 

Saistībā ar T NEP 21.11.2022. sēdes lēmumu 3.1. "Aicināt nozares uzņēmumus 

sadarboties ar tuvākajām vispārizglītojošām skolām un pedagogiem mācību programmas 

ietvaros ar uzsvaru uz apģērbu šūšanu". Piemēram, sniegt atbalstu šūšanas materiālu 

nodrošināšanā (piegrieznēm) vai organizējot ekskursijas uz uzņēmumiem, lai pedagogiem 

būtu vieglāk un interesantāk mācīt tieši apģērbu šūšanu. G.Strazds informē, ka jaunākā 

informācija par industriju ir apkopota un nodota tām skolām, kurām ir interese, lai informāciju 

izmantotu arī mācību stundās.      

U.Naumova ierosina, ka šo jautājumu varētu risināt caur karjeras izglītību un karjeras 

konsultantiem.  
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A.Imanta aicina sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenoto ESF 

projektu "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs". A.Imanta norāda, 

ka projekts ir noslēguma fāzē, bet konsultācija vai dalība NEP sēdē noteikti netiks atteikta.  

A.Imanta aicina izmantot arī Nacionālā izglītības iespēju datubāzi (www.niid.lv) un Profesiju 

pasauli (www.profesijupasaule.lv), kur publicēt informāciju vai video materiālu par nozari. 

I.Zemdega-Grāpe norāda, ka papildus minētajam nepieciešams atrast arī labās prakses 

piemēru sadarbībai starp uzņēmumu un skolu, aicināt par to informēt NEP sēdē.   

    

Lēmumprojekts: 

4.1. NEP sekretariātam nosūtīt informāciju profesionālās izglītības iestādēm par uzņēmumu 

video rullīšiem, kas pieejami VRUA mājas lapā (www.acti.lv). 

4.2.  Aicināt uzņēmumus veidot video rullīšus, ko ievietot VRUA mājas lapā (www.acti.lv) 

un Profesiju pasaulē (www.profesijupasaule.lv).   

4.3. Aicināt uzņēmumus popularizēt labo praksi sadarbībai starp uzņēmumu un 

vispārizglītojošo skolu. Aicināt uzņēmumu uz T NEP sēdi informēt par labo praksi. 

4.4. NEP sekretariātam sazināties ar ESF projektu "Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" par saziņu ar karjeras konsultantiem pašvaldībās.     

 

5. jautājums 

2023. gada sēžu datumu un darba plāna saskaņošana. 

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

A.Jekuma iepazīstina ar 2023.gada T NEP darba plānu. Piedāvā T NEP sēdes 

2023.gadā organizēt 15.02.2023., 10.05.2023., 27.09.2023. un 15.11.2023. Aicina T NEP 

locekļus sniegt priekšlikumus darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.  

 U.Naumova aicina sēdes noturēt arī klātienē kādā profesionālās izglītības iestādē vai 

izbraukumos pie uzņēmumiem. T NEP locekļiem citi komentāri par piedāvātajiem datumiem 

T NEP sēžu organizēšanai 2023.gadā nav.  

   

Lēmumprojekts:  

5.1. T NEP sēdes 2023.gadā organizēt 15.02.2023., 10.05.2023., 27.09.2023. un 15.11.2023. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.40 

 

T NEP priekšsēdētāja:       I.Zemdega-Grāpe 

 

Protokolēja:        A.Jekuma 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

http://www.niid.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.acti.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/

