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1. jautājums
Sanāksmes darba kārtības apstiprināšana – J. Sīlis
-------------------------------------------------------------------------------------------------J. Sīlis iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību. Priekšlikumi darba
kārtības izmaiņām nav.
Nolemj:
1.1. Apstiprināt darba kārtību.
2. jautājums
Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp DMT NEP
sanāksmēm – D. Bukonte
-------------------------------------------------------------------------------------------------D. Bukonte informē, ka kopš 19.07. jūnija DMT NEP sēdes elektroniski
saskaņoti jautājumi par papildus uzņemšanu programmā “Multimediju dizains”,
kvalifikācija “Multimediju dizaina speciālists”, Ogres tehnikumā, Rīgas Mākslas un
mediju tehnikumā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un par papildus 8 audzēkņu
uzņemšanu programmā “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”, kvalifikācija “Fotogrāfs”,
Rīgas Stila un modes tehnikumā.
Elektroniskās saskaņošanas gaitā tika saskaņota:
− papildus grupas uzņemšana programmā “Multimediju dizains”,
kvalifikācijā “Multimediju dizaina speciālists” Ogres tehnikumā;
− papildus grupas uzņemšana programmā “Multimediju dizains”,
kvalifikācijā “Multimediju dizaina speciālists” Rīgas Mākslas un
mediju tehnikumā;
− papildus grupas uzņemšana programmā “Multimediju dizains”,
kvalifikācijā “Multimediju dizaina speciālists” Jēkabpils Agrobiznesa
koledžā;
− papildus 8 audzēkņu vietas ( kopā 44 audzēkņus) programmā “Vizuālās
saziņas līdzekļu māksla”, kvalifikācijā “Fotogrāfs” Rīgas Stila un
modes tehnikumā.
Nolemj:
2.1. Pieņemt zināšanai.
3. jautājums
Informācija par uzņemšanas rādītājiem PII 2020./2021. m.g. – D. Bukonte
-------------------------------------------------------------------------------------------------D. Bukonte informē par 2020. gada septembrī pieteikumu un uzņemto
audzēkņu skaitu.

Vislielākais audzēkņu skaits (132) uzņemts PIP “Multimediju dizains”
kvalifikācijā “ Multimediju dizaina speciālists”, savukārt mācību grupu nav izdevies
nokomplektēt 1,5 gadīgajā IP “ Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu
izgatavošana” kvalifikācijā “Poligrāfijas ražošanas tehniķis”.
DMT NEP diskutē par jauniešu izvēli, darba tirgus pieprasījumu un
galvenajiem multimediju dizainera darba pienākumiem.
Nolemj:
3.1. Pieņemt zināšanai.
4. jautājums
Informācija un diskusija par IP “Multimediju dizains”– D. Bukonte
-------------------------------------------------------------------------------------------------D. Bukonte informē, ka saskaņojot papildus uzņemšanu DMT NEP locekļiem
radās bažas par darba tirgus pieprasījumu pēc tik daudziem multimediju dizainera
speciālistiem. Pēc NEP lūguma tika saņemta papildus informācija par izglītojamo
skaitu izglītības programmā “Multimediju dizains”. Uz 01.09.2019 IZM pakļautības
izglītības iestādēs šajā programmā mācījās 415 audzēkņi, KM pakļautības izglītības
iestādēs 31 audzēknis, pašvaldību izglītības iestādēs – 29, bet privātajā izglītības
iestādē, profesionālajā vidusskola “Victoria” – 61 audzēknis, tātad kopā 536 audzēkņi.
NEP locekļi pauž viedokli, ka trūkst darba tirgus izpētes un būtu nepieciešams
izpētīt jauniešu nodarbinātību pēc izglītības iestādes absolvēšanas.
D. Bukonte informē , ka Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo
industriju sektora NKS nav iekļauta kvalifikācija “Multimediju dizaina speciālists un ir
izstrādāta modulārā izglītības programma “Komunikāciju dizainera asistents”, 2020.
gadā izglītības iestādes vairs nevarēs uzņemt audzēkņus kvalifikācijā “Multimediju
dizaina speciālists”, bet turpmāk jauniešiem būs iespēja iegūt kādu no divām
kvalifikācijas “Komunikāciju dizainera asistents” specializācijām – “Audiovizuālās
komunikācijas dizainera asistents”, “Grafikas dizainera asistents (drukātie un digitālie
mediji)”.
DMT NEP vadītājs J. Sīlis lūdz izglītības iestādes sniegt informāciju par IP
“Multimediju dizains īstenošanu” un nākotnes redzējumu.
Informāciju par IP “Multimediju dizains” īstenošanu Ogres tehnikumā sniedz
direktore Ilze Brante un Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova.
Informāciju par IP “Multimediju dizains” īstenošanu Jēkabpils Agrobiznesa
koledžā sniedz koledžas direktore Rita Pole un izglītības metodiķe Dace Vēvere.
Informāciju par IP “Multimediju dizains” īstenošanu Rīgas Mākslas un mediju
tehnikumā sniedz direktores vietniece Dace Laizāne.
Informāciju par IP “Multimediju dizains” īstenošanu Rīgas Stila un modes
tehnikumā sniedz direktore Ulrika Naumova.
Nolemj:
4.1. Pieņemt zināšanai.

5. jautājums
Par kvalifikācijas “Komunikācijas dizainers” specializācijas “Grafikas
dizainers” iekļaušanu Mākslas NKS – D. Bukonte
-------------------------------------------------------------------------------------------------D. Bukonte informē: lai Latvijas izglītības sistēmā tiktu nodrošināta
profesionālās izglītības pēctecība profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijai
“Komunikācijas dizainera asistents” (4 LKI) ar specializācijām “Grafikas dizainera
asistents (drukātie un digitālie mēdiji)” un “ Audiovizuālās komunikācijas dizainera
asistents”, 2020. gada 9. septembra Latvijas Dizaina padomes sēdē, kurā piedalījās arī
DMT NEP deleģētie pārstāvji, notika nozares ekspertu diskusija un pieņemts lēmums
atbalstīt izmaiņu veikšanu Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju
sektora profesiju kartē, nosakot profesionālajai kvalifikācijai “Komunikācijas
dizainers” (6.LKI) specializāciju “Grafikas dizainers”.
DMT NEP locekļiem iebildumu nav.
Ņemot vērā, ka DMT NEP nav dizaina jomas darba devēju pārstāvniecības un
ar dizainu un mākslu saistītie izglītības jautājumi tiek skatīti dažādās institūcijās, NEP
vadītājs J. Sīlis rosina organizēt sarunu ar Kultūras ministriju par mākslas un dizaina
jomas profesionālās izglītības jautājumiem.
Nolemj:
5.1. Sagatavot iesniegumu VISC par izmaiņām nozares kvalifikāciju struktūrā;
5.2. Organizēt darba grupu ar Kultūras ministriju un Kultūrizglītības padomi par
Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju NKS aktualizāciju un dizaina
jomas profesionālās izglītības jautājumiem.
Citi jautājumi
-------------------------------------------------------------------------------------------------D. Bukonte informē, ka ir uzsākusies augstākās izglītības studiju virzienu un
programmu akreditācija. Studiju virziena akreditācijas ietvaros tiek izvērtēts
augstskolas vai koledžas studiju virziens un tam atbilstošās studiju programmas.
Sekmīgas studiju virziena akreditācijas rezultātā augstskola vai koledža iegūst tiesības
izsniegt valsts atzītus diplomus par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu
apguvi.
2021. gadā tiks uzsākta studiju virziena “Māksla” akreditācija un DMT NEP
ekspertiem būs iespēja pieteikties kā akreditācijas ekspertiem.
Plašāka informācija par studiju virzieniem, programmām un izglītības
iestādēm pieejama: https://eplatforma.aika.lv/
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