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DRUKA – MŪSU KULTŪRTELPAS VECĀKĀ 

UN LATVIJAS LIELĀKĀ RADOŠĀ INDUSTRIJA 

 IZDEVĒJDARBĪBA – kultūras un 

ražošanas nozare, kas nodarbojas ar 

grāmatu, žurnālu, avīžu un citu 

iespieddarbu sagatavošanu, ražošanu un 

izplatīšanu; 

 

 POLIGRĀFIJA – apstrādes rūpniecības 

nozare, kas nodarbojas ar iespieddarbu 

ražošanu. 



 Svins pasauli ir mainījis vairāk nekā zelts, 

pie tam svins burtenēs – daudz vairāk nekā svins 

lodēs. 
(Georgs Hristofs Lithenbergs)   

 Amerikāņu žurnāls Life 1999./2000. g. mijā 

aptaujā par nozīmīgāko tūkstošgades izgudrojumu 

atzina Johanna Gūtenberga iespiedpresi un 

daudzkārtlietojamos metāla burtus.  



Verba volant,, scripta manent. 

 
Vārdi aizlido, uzrakstītais (lasi – drukātais) paliek (latīņu val). 



Landa S10P Nanographic Printing® Press izstrādē ieguldīti EUR 450 000 000. 
 

Izstāde drupa 2016 Diseldorfā, 2016. g. jūnijs 



DRUKAI IR NĀKOTNE ARĪ DIGITĀLO MĒDIJU LAIKMETĀ,  

jo tā:  

a) ir inovatīva – pieaugot internetam, pieaug druka (pasūtījumu katalogi, 
fotoalbumi, kalendāri, apsveikumi, grāmatas uz pasūtījumu, dažādi 
rēķini, QR kodi u.c.; 

b) ir ilgtspējīga un vidi saudzējoša (saglabājas simtiem gadu, vērtībai tikai 
pieaugot, 70% izlietotā papīra pārstrādā līdz pat 7 reizēm, ražotnes un 
produkti ir sertificēti, avīzes lasīšana rada par 20% mazāk CO2 nekā ziņu 
lasīšana internetā); 

c) ir peļņu nesoša gan drukātājam, gan klientam (2/3 reklāmas ir drukāta, 
60% interneta pasūtījumu tiek veikti pēc drukātiem katalogiem); 

d) sasniedz visas piecas maņas – tausti, smaržu, garšu, redzi un dzirdi; 

e) atgriež lasītāju pie papīra. Tas kļūst stilīgi. Drukāto darbu lasītājs ir 
inteliģentāks par vidējo citu mēdiju platformu lietotāju.  

f) pieaugot virtuālajai pasaulei, druka aug līdzi. 

 

 



Drukas industrija Latvijā,  

nodarbinot 4% apstrādes rūpniecībā strādājošo,  

dod 5% tās kopapjoma 
 

WWW.PRINTING.LV 



DRUKAS INDUSTRIJA LATVIJĀ (I) 

• Kopējais apgrozījums, 2016: 380 mlj. EUR 

• Eksports:   296 mlj. EUR (7%) 

• Uzņēmumu skaits:  380 (120 uzņ. = 95% apgrozījuma) 

• Vidējā alga kvalificētiem 

 darbiniekiem:   1390 EUR 

• Svarīgākie produkcijas veidi: grāmatas, iepakojums un etiķetes 

• Lielākie  uzņēmumi  Livonia Print, PNB Print, Jelgavas tipogrāfija  
    (grāmatas) 

Stora Enso Packaging, DPN, VG Kvadra Pak, 

Liepājas papīrs (iepakojums un etiķetes) 

PGM, United Press tipogrāfija (avīzes, žurnāli) 

 

 

 

 



Drukas industrija Latvijā (II) 
 

Produkcijas apjoms, mlj. EUR 
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Drukas industrija Latvijā (III) 
 

Investīcijas drukas nozarē, mlj. EUR 
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Drukas industrija Latvijā (IV) 
 

sadalījums pa produktu grupām, 2016 

iepakojums un
etiķetes
grāmatas

reklāmas
materiāli
žurnāli

avīzes

papīra
izstrādājumi
citi
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 Drukas industrija Latvijā (V)  
 

Produkcijas eksports pa valstu grupām, 2016 g.  

ES

NVS

Pārējās
valstis

2

73% 

11% 

16% 

Avots: EM 



SIA “Livonia Print” – 2015. gada EM un LIAA balvas 

“Eksportspējīgākais uzņēmums” ieguvējs 



LIELĀKIE DRUKAS UZŅĒMUMI LATVIJĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Drukas industrija Latvijā (VII) 
strādājošo skaits pa vecuma grupām, 2016, % 
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Drukas darbu izgatavošanas tehnoloģiskais cikls 

Failu 

sagatavošana 

 

Tehnoloģiskā 

procesa izstrāde 

 

Loksnes 

izklājuma 

sagatavošana 

 

Formu 

izgatavošana 

Druka 
(ofsets, 

fleksogrāfija, 

sietspiede, 

tampondruka, 

digitālā druka 

u.c.) 

Pirmsdruka Druka Pēcdruka 
Locīšana 

Sanešana 

Līmēšana 

Griešana 

Šūšana 

Skavošana 

Spirālēšana 

Vāka izgatavošana 

Iesiešana cietajā vai 

mīkstajā vākā 

Laminēšana 

Izciršana 

UV lakošana 

Folijas spiešana 

Supervāka aplikšana 

Iepakošana 

 

 



DRUKAS NOZARES PAMATPROFESIJAS 

 

 

Iespieddarbu noformējuma 

speciālists, grafikas dizaina 

speciālists 
(maketētājs; datorgrafiķis, grafikas dizaineris, vizuālās 

reklāmas speciālists, repro speciālists) 

 

Strādā izdevniecībās, reklāmas aģentūrās, dizaina 

birojos, uzņēmumu mārketinga nodaļās, 

tipogrāfiju pre-press nodaļās. Var strādāt kā 

pašnodarbinātas personas.  

 

Svarīgākās īpašības: interese par mākslu un 

kultūru, radošums, krāsu un kompozīcijas izjūta, 

pacietība, noturīga uzmanība, spēja ātri apgūt visu 

jauno. 

 

Profesiju var apgūt PIKC RVT Drukas un mediju 

tehnoloģiju nodaļā, RMMT, OT, Izglītību iespējams 

turpināt LMA, LU PPMF, LU, DU, RA, BSA. 



DRUKAS NOZARES PAMATPROFESIJAS 

Ofseta iespiedējs, poligrāfijas 

iekārtu tehniķis 
(flekso iespiedējs, sietspiedējs, tampondrukas 

speciālists,digitālās drukas speciālists) 

Strādā uz lokšņu un ruļļu iespiedmašīnām 

tipogrāfijās, reklāmas un suvenīru izgatavošanas 

uzņēmumos, tekstiluzņēmumos u.c. 

 

Profesiju var apgūt PIKC RVT Drukas un mediju 

tehnoloģiju nodaļā, prakse – uzņēmumos. 

Svarīgākās īpašības: tehniska prāta ievirze, spēja 

rīkoties ar sarežģītām automatizētas vadības un 

kontroles iekārtām; krāstoņu izšķiršanas spēja, 

atbildības sajūta, prasme strādāt komandā. 

 

 

 

 



DRUKAS NOZARES PAMATPROFESIJAS 

Iespieddarbu apstrādes speciālists 
poligrāfijas iekārtu tehniķis (grāmatsējējs, 
grāmatu labotājs, dažādu apstrādes iekārtu operatori) 
 
 
Svarīgākās īpašības: darbā ar automātiskajām 
līnijām – tehniska domāšana, atbildības sajūta, 
precizitāte; individuālu izstrādājumu ražošanā – 
krāsu un kompozīcijas izjūta, pacietība, akurātums. 
 
 
Strādā tipogrāfijās, kancelejas preču ražotnēs, 
bibliotēkās, kā pašnodarbinātas personas, iespēja 
kļūt par Amatniecības kameras biedriem. 
 
 
Profesiju var apgūt PIKC RVT Drukas un mediju 
tehnoloģiju nodaļā, prakse – uzņēmumos. 
 
 



DRUKAS NOZARES PAMATPROFESIJAS  

Poligrāfijas ražošanas speciālists 
strādājot ražošanā un turpinot izglītību, var kļūt par 

tehnologu, projektu vadītāju, klientu konsultantu, 

ražošanas plānotāju, maiņas vadītāju utt., mācoties 

ārzemēs – par inženieri-tehnologu. 

 

Svarīgākās īpašības: vēlme nemitīgi papildināt 

zināšanas, prasme strādāt komandā, izcilas 

komunikācijas spējas, valodu zināšanas, atbildības 

sajūta, precizitāte, iniciatīva. 

 

Strādā tipogrāfijās, izdevniecībās, reklāmas 

aģentūrās dizaina birojos, lielu uzņēmumu 

marketinga nodaļās. 

 

Profesiju var apgūt PIKC RVT Drukas un mediju 

tehnoloģiju nodaļā. 

Ar 12. klašu izglītību mācību ilgums – 1,5 gadi 
 
 

 



Starptautiska sadarbība un atzinība 

 LPUA – Eiropas Drukas un mediju 
federācijas Intergraf dalībniece,  
Latvijas pārstāvis – vienīgais no 
Austrumeiropas valdē; 
 
 Regulāra piedalīšanās starptautiskos 
grāmatu gadatirgos, iepakojuma un 
reklāmas produkcijas izstādēs; 
 
 izstāžu, semināru, konferenču 
apmeklējumi; 

 
 daudzas balvas pasaules mēroga 
grāmatu mākslas, reklāmas un 
iepakojuma konkursos 

 
 sadarbība ar citu valstu kolēģiem, 
t.sk. profesionālās izglītības un 
darbinieku kvalifikācijas celšanas 
jomā. 
 
 

 
 

 
 



Rūpes par vidi un sociālā atbildība 

Uzņēmumiem ir FSC, PEFC, Nordic Swan, 

ISO 14000 u.c. vides sertifikāti; 

Tiek lietoti videi draudzīgi materiāli: krāsas, 

lakas, šķīdinātāji , liela daļa papīra atlikumu 

tiek reciklēta; 

Aktīvi tiek izmantoti atjaunojamie resursi, 

paaugstināta energoefektivitāte; 

Uzņēmumi ir  organizāciju “Zaļais punkts” 

un “Zaļā josta” dalībnieki. 

 

Nozare īsteno jau otro ES finansētu projektu 

“Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares 

darbinieku kvalifikācijas celšana” . 3 gadu laikā tiks 

apmācīti vairāk nekā 700 darbinieki; 

Eksportējošos uzņēmumos tiek veikts sociālais 

audits; 

LPUA ir sadarbības līgums ar VID par godprātīgu 

nodokļu nomaksu; 

LPUA ir sadarbības līgums ar Latvijas Poligrāfijas 

nozares arodbiedrību. 

 



 
 

Drukas diena 2016. PIKC RVT 2016. gada 19. oktobris 



Drukas diena 2016. PIKC RVT 2016. gada 19. oktobris 
 



Drukas diena 2016. PIKC RVT 2016. gada 19. oktobris 
 



Aicinām apgūt drukas industrijas profesijas,  

jo tā ir iespēja: 

 
 mācoties Latvijas lielākajā profesionālās izglītības iestādē – PIKC 

 RVT–, iegūt profesionālo kvalifikāciju darba tirgū pieprasītās 

 profesijās; 

 pārliecināties par izvēlētās profesijas piemērotību, praktiskās 

 mācības apgūstot pēc darba vidē balstītas izglītības 

 metodēm un jau prakses laikā saņemt atalgojumu par 

 paveikto; 

 pēc kvalifikācijas iegūšanas saņemt darba piedāvājumu 

 uzņēmumā, kurā izieta prakse; 

 strādāt nozarē, kurā dominē modernās tehnoloģijas (90% procesu 

 izmanto datorvadību) ; 

 izmantot tālākizglītības iespējas uzņēmumā; 

 strādāt cienījamā profesijā un saņemt atbilstošu atalgojumu. 

 



 
 

Pērses iela 14-8,  
Rīga, LV-1011, Latvija  

Tel.: 67282447  
e-mail: Ieva@lpua.lv 

www.printing.lv 

 
PALDIES PAR UZMANĪBU! 


