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2020. gada 19. jūnijā
Sēdi vada – Juris Sīlis, DMT NEP priekšsēdētājs.
Protokolē – Daiga Bukonte , NEP koordinatore
Darba kārtība
1.
2.
3.
4.

Darba kārtības apstiprināšana (J. Sīlis);
Pārskats par poligrāfijas nozares aktualitātēm Eiropā (I. Bečere);
Informācija par aktualitātēm izglītībā un NEP semināru (R. Blese);
Citi jautājumi.
1. jautājums
Sanāksmes darba kārtības apstiprināšana – J. Sīlis
--------------------------------------------------------------------------------------------------

J. Sīlis iepazīstina klātesošos ar sēdes darba kārtību. Priekšlikumi darba kārtības
papildināšanai nav.
\Nolemj:
1.1. Apstiprināt darba kārtību.
2. jautājums
Pārskats par poligrāfijas nozares aktualitātēm Eiropā - I. Bečere
-------------------------------------------------------------------------------------------------I. Bečere NEP locekļus informē par poligrāfijas nozares aktualitātēm Eiropā un
iepazīstina ar datiem par iespiedindustrijā strādājošo skaitu, uzņēmumu skaitu, apgrozījumu,
atalgojuma līmeni un citiem nozari raksturojošiem rādītājiem.
I. Bečeres prezentācija “Iespiedindustrijas ekonomiskais apskats 2020” Pieejama šeit:
https://ej.uz/Becere_DMTNEP
Nolemj:
2.1 Pieņemt zināšanai.

3. jautājums
Informācija par aktualitātēm izglītībā un NEP semināru – R. Blese
-------------------------------------------------------------------------------------------------R. Blese DMT NEP locekļus informē par aktuālo NEP sekretariāta darbībā un
izglītībā:
− NEP pārstāvji aktīvi iesaistās PII attīstības stratēģiju izstrādē;
− Regulāri notiek diskusijas par NKS aktualizāciju;
− Tiek meklētas iespējas un izstrādāti projekti, kuru ievaros tiktu finansēta
profesiju standartu izstrāde;
− Pausts viedoklis pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošanā;
− Dalība diskusijās par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pārdali;
− Dalība diskusijās par PS un PKP izstrādes procesu un starpnozaru standartu
saskaņošanu;
− Uzsāktas sarunas ar VISC par 5 LKI līmeņa standartu izstrādi ESF projekta
"Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai
un kvalitātes nodrošināšanai" ietvaros.
−
R. Blese informē par NEP semināra norisi 30. jūnijā un aicina DMT NEP locekļus
piedalīties. NEP semināra tēmas:

− vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes;
− Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam;
− investīcijas profesionālajā un pieaugušo izglītībā nākamajā ES fondu plānošanas
periodā;
− profesionālās izglītības programmu finansēšanas pilnveide;
− koledžu loma Latvijas izglītības sistēmā;
− darba vidē balstītu mācību ieviešana augstākajā izglītībā.
Nolemj:
3.1 Pieņemt zināšanai.
4. Citi jautājumi
-------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 D. Bukonte informē par 5. LKI līmeņa PS/PKP saraksta izstrādi ESF projekta "Nozaru
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes
nodrošināšanai”, kurā iekļauti PS “Korektors” un PS “Ražošanas tehnologs”.
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