Eiropas Sociālā fonda projekts
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana”
(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

POLIGRĀFIJAS UN IZDEVĒJDARBĪBAS, PAPĪRA UN PAPĪRA
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS UN DATORDIZAINA NOZARES EKSPERTU
PADOMES
darba plāna izpilde 2014. gadā
1. Regulāri organizētas Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu
ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes (NEP) sanāksmes.
2. Atjaunināts un papildināts NEP sastāvs.
3. Atbilstoši iepriekš veiktajai nozares izpētei un nozares profesiju kartei, izstrādāti 6
profesiju standarti – „Ofseta iespiedējs”, „Ofseta iespiedēja palīgs”, „Poligrāfijas
ražošanas tehniķis”, „Tekstu ievadītājs”, „Grāmatsējējs” un „Iespieddarbu
apstrādes speciālists”.
4. Uzsākts darbs pie modulārajām izglītības programmām (MIP) profesionālajām
kvalifikācijām - „Ofseta iespiedējs” un „Ofseta iespiedēja palīgs”, „Grāmatsējējs”
un „Iespieddarbu apstrādes speciālists”.
5. Uzsākts darbs pie profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (PKE) izstrādes
profesionālajām kvalifikācijām – „Poligrāfijas ražošanas tehniķis” , „Ofseta
iespiedējs”, „Ofseta iespiedēja palīgs”
6. Piesaistīti nozarē atzīti eksperti MIP un PKE vērtēšanā.
7. Stiprināta sadarbība ar nozares vadošo skolu – PIKC „Rīgas Valsts tehnikumu”
8. Iesniegts

priekšlikums

profesijas

standarta

aktualizēšanai

standartam

„Iespieddarbu noformējuma speciālists”.
9. Deleģēts NEP pārstāvis EQUAVET kritēriju iestrādes profesionālajā izglītībā darba
grupā.
10. Deleģēti un attiecīgu apmācību kursu apguvuši 2 profesionālās izglītības iestāžu un
programmu akreditācijas eksperti.
11. Dalība Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas
īstenotas izglītības programmas „Apdrukas tehnoloģijas” akreditācijā.
12. Izvērtēts audzēkņu uzņemšanas plāns 2014./2015. mācību gadā nozares
profesionālajās izglītības iestādēs un sniegts par to viedoklis.
13. Saskaņots centralizētās profesionālo kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas
komisiju personālsastāvs.

14. Iepazīta nozares speciālistu sagatavošana un materiāli tehniskā bāze profesionālās
izglītības iestādēs (Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas nodaļa, Rīgas Amatniecības
vidusskola, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola
u.c.).
15. Aktīva līdzdalība nozares popularizēšanas pasākumos „Drukas diena” un izstādes
„Grāmata” ietvaros organizētajā iespieddarbu izstādē „Drukāts Latvijā”.
16. Sadarbība ar VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamentu (sagatavota
publikācija laikrakstam „Karjeras Ziņas”, „Neatkarīgā” un „Izglītība un kultūra”.
17. Turpināts darbs pie „Profesiju pilsētas” un izstrādāta sadaļa „Izdevējdarbība un
poligrāfija”
18. Līdzdalība konkursa „Jaunais profesionālis” organizēšanā un vērtēšanā. Piesaistīti
uzņēmumi mācību prakses vietu nodrošināšanai profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņiem.
19. Uzņēmumu piesaiste darba vidē balstītu mācību organizēšanā (piesaistīti 6 nozares
uzņēmumi).

