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ELEKTRONISKĀS SASKAŅOŠANAS PROTOKOLS Nr. 14 

 

2020. gada 5. novembrī. 

 

Saskaņošanu vada – Juris Sīlis, DMT NEP priekšsēdētājs. 

Protokolē – Daiga Bukonte , NEP koordinatore 

 

Darba kārtībā: 

1. Par profesionālās izglītības iestāžu programmu un izglītojamo skaita 

uzņemšanu 2021.gadā. 

2. Par profesionālās izglītības programmu un izglītojamo skaita plānojumu 2022. 

un 2023.gadā. 

 

Elektroniskajā saskaņošanā piedalās: 

Valsts puse: 

Jeļena Muhina IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības 

departamenta vecākā eksperte 

Anita Zimele 

Aizvieto Una Rogule-Lazdiņa 

Nozaru politikas departamenta  vecākā eksperte 

Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte 

Ilze Kupča 

Aizvieto Elita Barisa 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

Raimonds Brīdaks 

 

Aizvieto Aina Liepiņa 

Darba tirgus politikas departamenta vecākais 

referents 

Darba tirgus politikas departamenta vecākā 

referente 

Darba ņēmēju puse: 

Aldis Misēvičs LPNA priekšsēdētājs, KDAF priekšsēdētājs 

Marta Rauska AS „VG Kvadra Pak” pasūtījumu administratore  

Agnese Pašāne Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču 

attīstības centra vadītāja 

Darba devēju puse: 

Juris Sīlis SIA „Jelgavas tipogrāfija”, attīstības direktors 

Artis Ērglis SIA „Zelta grauds”, valdes priekšsēdētājs 

Roberts Vasiļevskis AS „VG Kvadra Pak”  valdes priekšsēdētājs 

Ivars Upmalis SIA „LabiInk” valdes priekšsēdētājs 



Ieva Bečere LPUA izpilddirektore 

Līva Ostupe LGIA izpilddirektore 

Iveta Krauja LIA valdes priekšsēdētāja 

Vija Kilbloka SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” valdes 

priekšsēdētāja 

Anita Grase SIA „Dizains videi” valdes priekšsēdētāja 

Arno Marnics LFS valdes loceklis 

Linda Ratuta SIA “FotoRobs” valdes priekšsēdētāja 

Kristīne Tjarve Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību 

profesionāļiem valdes locekle 

Ieva Stūre Latvijas Komunikācijas asociācijas prezidente 

Andris Ķēniņš Latvijas Raidorganizāciju asociācijas pārstāvis 

 

Nolemj: 

1.1 Saskaņot izglītības programmas “Poligrāfija un izdevējdarbība” kvalifikācijā 

“Iespieddarbu no formējuma tehniķis” 30 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts 

tehnikumā. 

1.2 Saskaņot izglītības programmas “Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un 

izstrādājumu izgatavošana” kvalifikācijā “Poligrāfijas ražošanas tehniķis” 23 audzēkņu 

(t.sk. 10 audz. 1,5 gadīgajā un 13 audz. 4-gadīgajā IP) uzņemšanu Rīgas Valsts 

tehnikumā. 

1.3 Saskaņot izglītības programmas “Poligrāfija un izdevējdarbība” kvalifikācijā 

“Digitālās drukas operators” 10 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā. 

1.4 Saskaņot izglītības programmas “Poligrāfija un izdevējdarbība” kvalifikācijā 

“Poligrāfijas iekārtu tehniķis” 22  audzēkņu (t.sk. 10 audz. 1,5 gadīgajā un 12 audz. 4-

gadīgajā IP) uzņemšanu Rīgas Valsts tehnikumā. 

1.5 Saskaņot izglītības programmas “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” kvalifikācijā 

“Video operators”: 

− 16 audzēkņu uzņemšanu Ogres tehnikumā; 

− 18 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. 

1.6 Saskaņot izglītības programmas “Foto dizains” kvalifikācijā “Fotogrāfs”: 

− 32 audzēkņu uzņemšanu (t.sk. 16 audz. 2-gadīgajā un 16 audz. 4-gadīgajā IP) 

Rīgas Stila un modes tehnikumā; 

− 18 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. 

1.7 Saskaņot izglītības programmas “Dizains” kvalifikācijā “Komunikācijas dizainera 

asistents”: 

− 33 audzēkņu uzņemšanu Ogres tehnikumā; 

− 36 audzēkņu uzņemšanu Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā; 

− 18 audzēkņu uzņemšanu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 

 

 



2.1 Aicina IZM 2022. un 2023. gada uzņemšanas plānā saglabāt uzņemšanas rādītājus 

ne zemākus kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2021. gadam 4 gadīgajās izglītības 

programmās ar iegūstamo kvalifikāciju: 

− “Iespieddarbu noformējuma tehniķis”, “Poligrāfijas ražošanas tehniķis”  un 

“Poligrāfijas iekārtu tehniķis” Rīgas Valsts tehnikumā; 

− “Video operators” Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un Ogres tehnikumā; 

− “Fotogrāfs” Rīgas Stila un modes tehnikumā, Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikumā. 

 

2.2 Aicina IZM 2022. un 2023. gada uzņemšanas plānā saglabāt uzņemšanas rādītājus 

ne zemākus kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2021. gadam 1,5 gadīgajās izglītības 

programmās ar iegūstamo kvalifikāciju: 

− “Poligrāfijas ražošanas tehniķis”, “Digitālās drukas operators” un 

“Poligrāfijas iekārtu tehniķis” Rīgas Valsts tehnikumā. 

 

2.3 Aicina IZM 2022. un 2023. gada uzņemšanas plānā saglabāt uzņemšanas rādītājus 

ne zemākus kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2021. gadam 2 gadīgajā izglītības 

programmā “Foto dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju “Fotogrāfs” Rīgas Stila un modes 

tehnikumā. 

 

2.4 Aicina IZM 2022. un 2023. gada uzņemšanas plānā neparedzēt lielāku izglītojamo 

skaitu kā NEP saskaņotajā uzņemšanas plānā 2021. gadam izglītības programmā 

“Dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju “ Komunikācijas dizainera asistents” Ogres 

tehnikumā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Rīgas Stila un modes tehnikumā, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 

 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                            Juris Sīlis 

 

 


