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Informatīvais materiāls par izglītības un darba iespējām 
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu 

ražošanas nozarē 
 
 

Situācija nozarē un uzņēmumi 
 
Bieži dzirdēts jautājums: Vai tad Tekstilnozarē Latvijā vispār vairs kādi uzņēmumi darbojas? 
- Darbojas gan: Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē 
nodarbināti vairāk nekā 13 tūkstoši strādājošo apmēram 700 uzņēmumos, no kuriem lielākā 
daļa ir nelieli uzņēmumi, kas saražoto produkciju realizē Latvijā, bet nozarei īpaši nozīmīgi ir 
apmēram 100 uzņēmumi, kuri dod 75 % no kopējā nozares apgrozījuma un 98 % no 
eksporta. Tātad Latvijā pašu Tekstilnozares ražotāji nav pamanāmi, jo izstrādājumi faktiski 
nenonāk vietējos veikalos.  
Uzņēmumi izvietoti visā Latvijas teritorijā, proporcionāli iedzīvotāju skaitam un 
infrastruktūrai - visvairāk Rīgas un Pierīgas reģionos (vairāk kā puse uzņēmumu), Kurzemē 
apmēram viena trešā daļa uzņēmumu (lielākoties Liepājā un tās apvidū), Zemgalē un Latgalē 
– 8% uzņēmumu, bet skaita ziņā vismazāk - Vidzemē. Tomēr Vidzemē – Valmierā darbojas 
lielākais Tekstila uzņēmums Latvijā AS Valmieras stikla šķiedra ar aptuveni 1000 
nodarbinātajiem. Latgalē Krāslavā darbojas nozares mērogiem liels apģērbu ražošanas 
uzņēmums SIA Nemo ar gandrīz 300 darbiniekiem, savukārt Kurzemē - Liepājā koncentrējies 
lielākais skaits veļas izstrādājumu ražošanas uzņēmumu, kuros nodarbināti aptuveni 3000 
darbinieku.  
Jāatzīmē, ka Tekstila un ādas izstrādājumu ražošanas joma ietver ne tikai drānu aušanu, 
adīšanu un apģērbu šūšanu, bet arī zeķu adīšanu, gultas veļas ražošanu, ādas un kažokādas 
izstrādājumu un apģērbu izgatavošanu, galvassegu, lietussargu, dūnu izstrādājumu – 
apģērbu, gultas veļas - tekstilšķiedru: stikla šķiedras pavedienu, arī linu un vilnas pavedienu 
ražošanu, kā arī apavu labošanu. 
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Nozīmīgākie nozares uzņēmumi: 
 

 Tehniskais tekstils 
Valmierā Stikla šķiedras izstrādājumu ražošana (šķiedras, audumi, gatavie izstrādājumi), AS 
Valmieras Stikla Šķiedra http://www.valmiera-glass.com/lv , SIA Culimeta Baltics 

http://www.culimeta.com , SIA Padtex Insulation http://www.padtex.lv 
Daugavpilī Sintētisko šķiedru, pavedienu ražošana SIA Nexis Fibers 

http://www.nexisfibers.com 
Rēzeknē Pavedienu, tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana SIA Magistr Fiskevegn Group.MFG 
http://www.magistr.lv , linšķiedras, auklu un linu pavedienu ražošana SIA Baltiks East 

http://www.baltikseast.lv/lv/ 
Rīgā PVC audumu un metāla konstrukciju apstrāde (šūšana, augstfrekvences metināšana) SIA 
Rūķis http://www.rukis.lv , Filtru izgatavošana SIA Filtri http://filtri.lv , austo un neausto 
kokvilnas šķiedru izstrādājumu izgatavošana medicīnai SIA Mediteks 
http://www.mediteks.lv/ , stikla šķiedras un stiklaplasta izstrādājumu izgatavošana Wizard 
Technology http://www.wizardtech.lv 
Liepājā Nīcas pagastā medicīnisko elastīgo saišu, jostu, speciālās apakšveļas un zeķu 
ražošana (adīšana, šūšana) SIA Tonus Elast http://www.tonus.lv 
 

 Veļas ražošana 
Liepājā izšūto, adīto mežģīņu, elastīgo un neelastīgo trikotāžu adīšana, formēšana SIA Lauma 
Fabrics http://www.laumafabrics.com , veļas un korsešizstrādājumu ražošana (šūšana) SIA 
Lauma Lingerie http://lauma.lv/lv/home/ , SIA V.O.V.A 
http://www.vova.lv/index.php?lang=lv , SIA Lokis http://www.orhideja.net , SIA Stefi L 
http://www.stefi-l.ru/index_en.html , SIA Lagūna A.S. http://www.laguna-as.ru , SIA Glora 
http://www.glora.lv/index.php/en/ , SIA Novella http://www.novella.lv/index.php , SIA 
Bogema Lingerie http://bogemalv.com , SIA Lina A http://www.lina-a.lv/about_lat.html  , 
SIA Grācija Rim http://www.gracija-rim.com/index.php/lv/ , SIA Albina L http://www.albina-
l.lv , SIA Nikol Djumon http://www.nikoldjumon.lv/?lan=3 , SIA Roksa http://www.roksa.lv , 
SIA Juria http://www.juria.lv/lat/home/ , SIA Lanas S http://www.lanas.lv/index_lv.html , 
veļas, apģērbu un zeķu izstrādājumu ražošana SIA V.P.I.A. http://www.vipa.lv ,  
Rīgā veļas un korsešizstrādājumu ražošana SIA New Rosme http://www.rosme.lv/lv/ , 
trikotāžas izstrādājumu ražošana SIA Vaide http://www.vaide.lv/lv/ , trikotāžas adīšana, 
apģērbu šūšana, apdruka SIA Rita http://www.rita.lv/lv/galvena_lapa.html 
 

 Īpašuzdevumu apģērbu šūšana 
Rīgā darba un aizsargapģērbu ražošana SIA Kwintet Production http://www.kwintet-
latvia.com/lv/home# , SIA Lindström http://www.lindstrom.lv , SIA Lords&Co http://lords.lv 
, militārā apģērba šūšana SIA Brasa http://www.brasa.lv/en/ , darba aizsargapģērbu šūšana 
SIA Palīgs un Ko  
Saldū un Kuldīgā darba apģērbu ražošana SIA 66 NORTH BALTIC https://www.66north.com/,  
Jelgavas novadā funkcionālo apģērbu ražošana SIA Spectre Latvia http://www.spectre.dk  
Dobelē darba apģērbu šūšana SIA Nybo Dobele http://www.nybo.dk , 
Aucē funkcionālo tekstilizstrādājumu šūšana SIA EK Auce 
Tukumā darba apģērbu šūšana SIA Snickers Production Latvia 
http://www.snickersworkwear.com , SIA Sakta Tukums  http://www.sakta.lv/lv/index.php , 
SIA GTP Production Latvia http://www.garment.lv/index.php?page=94 
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 Gultas veļas ražošana 
Rīgā mājas tekstila ražošana SIA Mežroze http://www.mezroze.lv , SIA P.E.M.P.T , SIA 
Elēģija Vīle, profesionālā tekstila ražošana SIA EWE Tekstils http://www.tekstils.lv  
Tukuma novadā gultas veļas izstrādājumu ražošana SIA LKL Slampe 
 

 Zeķu un zeķubikšu ražošana 
Rīgā zeķu, zeķubikšu un trikotāžas izstrādājumu ražošana SIA Weri Spezials 
http://www.werispezials.lv/index.php/lv , SIA Pingons http://lv.pingons.net ,  
Daugavpilī zeķu un zeķubikšu ražošana SIA Aurora Baltika 
http://www.aurorabaltika.com/lv  
Engures novadā Smārdē veļas un zeķu izstrādājumu ražošana SIA M.P. Socks 
 

 Trikotāžas izstrādājumu ražošana 
Babītes novadā sieviešu trikotāžas izstrādājumu ražošana SIA Gratijas 
http://www.magnolica.eu ,  
Rīgā trikotāžas izstrādājumu un apakšveļas ražošana SIA Rīga Sviss, sieviešu apģērbu šūšana 
SIA GrantLissa http://www.grantlissa.com/lv/ , SIA Ameri http://blog.ameri.lv , SIA 
Elisenda http://www.elisenda.lv , SIA Anette http://www.anette.lv , adījumi SIA Tīnes 
http://tines.lv , trikotāžas adīšana SIA Latinteks, bērnu apģērbu ražošana SIA Triteks 
http://www.triteks.mk  
Preiļos trikotāžas ražošana un izstrādājumu šūšana VS Teks 
http://www.eiroholdings.lv/lv/txt/vs-teks_txt.html  
Jēkabpilī trikotāžas apģērbu ražošana SIA Viola Stils http://violastils.lv/?lang=lv  
Ogres novadā trikotāžas un trikotāžas izstrādājumu ražošana SIA Kanons Plus 
 

 Tradicionālo šūto tekstilizstrādājumu ražošana 
Ikšķilē sieviešu apģērbu ražošana SIA Eiva Stils http://www.eivastils.lv 
Jēkabpilī apģērbu ražošana SIA GEFA Latvija, SIA TAVOL 
Rīgā apģērbu ražošana SIA Solutions, SIA Topdesign Baltikum http://www.topdesign.lv , 
SIA Jums http://www.jumsltd.com/en/jums-ltd , skolēnu uniformu šūšana SIA PRO Fashion 
http://www.profashion.lv , SIA AK Teks 
Babītes novadā apģērbu ražošana SIA GODSKE LATVIAN TEXTILE Ltd 
http://www.godske.com/en  
Krāslavā apģērbu šūšana SIA NEMO http://nemosewing.eu  
Daugavpilī apģērbu šūšana SIA LNS Dane, SIA Modes Formula, SIA Klemens International 
Production, SIA GAROSS 
Preiļos apģērbu šūšana SIA Firma JATA 
Jūrmala apģērbu šūšana SIA Saiva Textile 
Jelgavā bērnu apģērbu un rotaļlietu šūšana SIA KKR 
 

 Audumu ražošana 
Limbažos vilnas dzijas un linu audumi SIA Limbažu Tīne 
http://www.limbazutine.lv/produkcija.html  
Rīgā vilnas dzijas audumi, mājas tekstils SIA Klippan Saule 
http://www.klippansaule.lv/Sakt.html , lina audumi SIA Studija Naturals 
http://www.studionatural.lv , lenšu aušana, ražošana SIA Lenta 12 
http://www.lenta12.lv/lv/   
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Profesijas 
 
1. kvalifikācijas līmenis 
 

Šuvēja palīgs 
 
Var strādāt visu veidu šūto izstrādājumu izgatavošanas uzņēmumos un darbnīcās, vadoties 
pēc instruktāžām, piedalās šūto izstrādājumu izgatavošanas procesā, veicot tā sagatavošanas 
un noslēguma darbus, kā arī apstrādājot šūto izstrādājumu mezglus un detaļas, izmantojot 
atbilstošus materiālus, iekārtas un apstrādes paņēmienus, ievērojot darba ātruma un 
kvalitātes prasības. 
 
2. kvalifikācijas līmenis 

Šuvējs 
 

 
Attēla avots:  

http://nekrize.lv/nozares-„pameza”-
bagatigs-sortiments/ 

  
Attēla avots: 

http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2004/5/21/190
57 

 
 
Kur šuvējs var strādāt? 
Šuvēji var strādāt mājas tekstila, apģērbu ražošanas uzņēmumos, šūšanas darbnīcās, modes 
salonos pie dizaineriem vai māksliniekiem, atvērt savu individuālo uzņēmumu vai būt 
pašnodarbinātā persona. 
 
Cik ilgi jāmācās? 
Šuvēja izglītību apgūst 3 gados pēc pamatskolas (valsts finansētās mācības) vai 1 gadā ar 
pamatskolas vai vidējo izglītību vecumposmā 17 – 29 gadiem (ESF finansētā projekta 
apmācības), vai īsākā laika posmā profesionālās tālākizglītības un pilnveides, pārkvalifikāciju 
un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.  
 
Kur šo profesiju var apgūt? 
Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā http://www.rsm-skola.lv ,  
Daugavpils tehnikumā http://www.daugvt.lv/index.php/lv/ ,  
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Jelgavas Tehnikums” 

http://www.jelgavastehnikums.lv ,  
Jelgavas Amatu vidusskolā http://www.javs.lv , 
Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Valsts tehnikums" http://www.lvt.lv ,  

http://nekrize.lv/nozares-
http://nekrize.lv/nozares-
http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2004/5/21/19057
http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2004/5/21/19057
http://www.rsm-skola.lv/
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/
http://www.jelgavastehnikums.lv/
http://www.javs.lv/
http://www.lvt.lv/
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Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā http://www.alsviki.lv ,  
Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā http://www.bpvv.lv valsts budžeta un 
ESF finansētajās programmās un Nodarbinātības valsts aģentūras 
http://m.nva.gov.lv/LV/bezdarbniekiem/pakalpojumi_klientiem/macibas_un_kursi   
piedāvātajās profesionālās tālākizglītības un pilnveides, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos visā Latvijā. 
 
2016. gadā: Jelgavas Amatu vidusskolā, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā 
struktūrvienībā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā un NVA kursos. 
 
Kas jāiemācās? 
Pārzināt dažādu tekstilmateriālu klāstu, to īpašības, prast sagatavot drānas piegriešanai, 
šūšanai, sašūt izstrādājumu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, apstrādāt to ar roku 
dūrieniem un dažādām šūšanas iekārtām, kā arī gludināt un tvaicēt, lai izstrādājums iegūtu 
nepieciešamo formu un izskatu, uzlaikot un labot šūto izstrādājumu tā izgatavošanas procesā 
un darba noslēgumā un veidot dekoratīvus rotājumus. 
 
Uzņēmumā: 
Šuvējam ir svarīgi ne tikai pārzināt tekstilizstrādājumu šūšanu no A-Z, bet arī prast organizēt 
savu darbavietu un roku kustības tā, lai darbs tiktu izpildīts ne tikai precīzi un glīti, bet arī ātri 
un veikli, jo šuvēja darbā „laiks maksā naudu”. Spējas draudzīgi darboties komandā, 
koncentrēšanās, pacietība un rūpība noderēs ražošanas uzņēmumā, bet prasmes radoši 
darboties, patstāvīgi plānot un organizēt darbus, un komunicēt ar cilvēkiem – 
pašnodarbinātai personai.  
 
Ja, pašnodarbināta persona var izgatavot šūtos izstrādājumus, kādus vēlas, tad uzņēmumā 
visdrīzāk piedāvās konkrētus darbus: vīļu un izstrādājuma detaļu savienošanu un apstrādi, 
apģērbu labošanu, gludināšanu-tvaicēšanu, trikotāžas šūšanu, mēbeļu tapsēšanu, lietussargu 
šūšanu, korsešģērbu un apakšveļas šūšanu un dažādu citu interesantu, īpašu darbu izpildi 
šuvēja kompetenču un prasmju robežās.  
 
Labā ziņa: Šuvēja profesija ir vispieprasītākā nozarē un viena no vispieprasītākajām starp 
profesijām vispār. 
 
Un tālāk? 
Tālāk var specializēties par šūšanas iekārtu operatoru vai izšūšanas iekārtu operatoru 
veiksmīgam darbam uzņēmumos, pilnveidot kompetences un prasmes, apgūstot Piegriezēja, 
Drēbnieka, Tērpu stila speciālista profesijas vai citas ar šūšanu un tekstilu saistītas prasmes. 
 
Noderīga informācija: 
Šuvēja profesijas standarts. http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0015.pdf 
Šuvēja profesionālās izglītības programma.  
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/
p01.pdf 
Šuvēja darbu apraksts. 
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=prof&pr_id=489 
Renāte Gēbele. Modē rokdarbi. Šuvējiem ir nākotne. http://www.diena.lv/sodien-
laikraksta/mode-rokdarbi-suvejiem-ir-nakotne-13930699 

http://www.alsviki.lv/
http://www.bpvv.lv/
http://m.nva.gov.lv/LV/bezdarbniekiem/pakalpojumi_klientiem/macibas_un_kursi
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0015.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/p01.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/p01.pdf
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=prof&pr_id=489
http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/mode-rokdarbi-suvejiem-ir-nakotne-13930699
http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/mode-rokdarbi-suvejiem-ir-nakotne-13930699
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Drēbnieks 

 
Kur drēbnieks var strādāt? 
Drēbnieki var strādāt apģērbu ražošanas uzņēmumos, šūšanas darbnīcās, modes salonos pie 
dizaineriem vai māksliniekiem, atvērt savu individuālo uzņēmumu vai būt pašnodarbinātā 
persona. 
 
Cik ilgi jāmācās? 
Drēbnieka izglītību apgūst 3 gados pēc pamatskolas (valsts finansētās mācības) vai 1 gadā ar 
pamatskolas vai vidējo izglītību vecumposmā 17 – 29 gadiem (ESF finansētā projekta 
apmācības), vai īsākā laika posmā profesionālās tālākizglītības un pilnveides, pārkvalifikāciju 
un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.  
 
Kur šo profesiju var apgūt? 
Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā http://www.rsm-skola.lv, Profesionālās 
izglītības kompetences centrā „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

http://www.rtrit.lv  
Daugavpils tehnikumā http://www.daugvt.lv/index.php/lv/ ,  
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Jelgavas Tehnikums” 

http://www.jelgavastehnikums.lv , Ogres tehnikumā http://www.ovt.lv , 
Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Valsts tehnikums" http://www.lvt.lv ,  
Priekuļu tehnikuma Ērgļu teritoriālajā struktūrvienībā http://www.ergliarods.lv ,  
valsts budžeta un ESF finansētajās programmās un Nodarbinātības valsts aģentūras 
http://m.nva.gov.lv/LV/bezdarbniekiem/pakalpojumi_klientiem/macibas_un_kursi   
piedāvātajās profesionālās tālākizglītības un pilnveides, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos visā Latvijā. 
 
2016. gadā: Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā, Profesionālās izglītības 
kompetences centrā „Jelgavas Tehnikums”, Priekuļu tehnikums Ērgļu teritoriālajā 
struktūrvienībā un NVA kursos. 
 
Kas jāiemācās? 
Papildus šuvēja kompetencēm: pārzināt dažādu tekstilmateriālu klāstu un sašūt izstrādājumu 
atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, apstrādāt to ar roku dūrieniem un dažādām šūšanas 
iekārtām, kā arī gludināt un tvaicēt, lai izstrādājums iegūtu nepieciešamo formu un izskatu, 
uzlaikot un labot šūto izstrādājumu tā izgatavošanas procesā un darba noslēgumā un veidot 
dekoratīvus rotājumus; drēbniekam ir jāapgūst apģērbu izgatavošana no A-Z, ieskaitot 
konstrukcijas izstrādi, tās modelēšanu saskaņā ar modeļa skici dažādas sarežģītības 
virsģērbiem, to uzšūšanu un aksesuāru izgatavošanu. 
 
Uzņēmumā: 
Drēbniekam ir svarīgi ne tikai pārzināt apģērbu šūšanu no A-Z, bet arī prast organizēt un 
patstāvīgi plānot darbus. Spējas draudzīgi darboties komandā, koncentrēšanās, pacietība un 
rūpība noderēs ražošanas uzņēmumā, bet prasmes radoši darboties, patstāvīgi plānot un 
organizēt darbus, un komunicēt ar cilvēkiem – pašnodarbinātai personai.  
 

http://www.rsm-skola.lv/
http://www.rtrit.lv/
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/
http://www.jelgavastehnikums.lv/
http://www.ovt.lv/
http://www.lvt.lv/
http://www.ergliarods.lv/
http://m.nva.gov.lv/LV/bezdarbniekiem/pakalpojumi_klientiem/macibas_un_kursi
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Drēbnieka pienākumos uzņēmumā var ietilpt pasūtījumu pieņemšana, komunicēšana ar 
klientiem, pēc apģērbu dizainera vai šūšanas tehnologa norādījumiem piegriezt, pielaikot, 
apstrādāt un uzšūt apģērbus.  
 
Un tālāk? 
Tālāk var specializēties tērpu stila veidošanā, apģērbu modelēšanā un konstruēšanā, vīriešu 
un sieviešu apģērbu un/vai ādas un kažokādu izstrādājumu izgatavošanā, apgūstot atbilstošu 
3. Līmeņa specialitāti (Tērpu stila speciālists, Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas 
speciālists), vai paaugstināt kvalifikāciju apģērbu tehnoloģijā, iegūstot 1. vai 2. līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību. 
 
Noderīga informācija: 
Drēbnieka profesijas standarts. 
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0014.pdf  
Drēbnieka profesionālās izglītības programma.  
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/
p02.pdf 
Drēbnieka darbu apraksts. 
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=prof&pr_id=594 
No šuvējas par uzņēmēju. Jelgavas vēstnesis.  
http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/55&news_id=14197  
Drēbnieku kursu rezultāti https://www.youtube.com/watch?v=1Zeixzp3bPc  
 
 

Tērpu stila speciālists 
 
Kur Tērpu stila speciālists var strādāt? 
Tērpu stila speciālisti var strādāt tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas uzņēmumos, 
šūšanas darbnīcās, modes salonos pie dizaineriem vai māksliniekiem, atvērt savu individuālo 
uzņēmumu vai būt pašnodarbinātai personai, tērpu stila konsultantam. 
 
Cik ilgi jāmācās? 
Tērpu stila speciālista izglītību apgūst 4 gados pēc pamatskolas (valsts finansētās mācības) 
vai 1,5 gadā ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību vecumposmā 17 – 29 gadiem (ESF 
finansētā projekta apmācības) profesionālās tālākizglītības un pilnveides, pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.  
 
Kur šo profesiju var apgūt? 
Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā http://www.rsm-skola.lv, Profesionālās 
izglītības kompetences centrā „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

http://www.rtrit.lv  
Daugavpils tehnikumā http://www.daugvt.lv/index.php/lv/, Profesionālās izglītības 
kompetences centrā "Rīgas Valsts tehnikums" Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā 
http://www.rvt.lv/kraslavas-teritoriala-strukturvieniba/jaunumi-kraslava, Jelgavas Amatu 
vidusskolā http://www.javs.lv, Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Valsts 
tehnikums" http://www.lvt.lv, valsts budžeta un ESF finansētajās programmās un 
Nodarbinātības valsts aģentūras 

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0014.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/p02.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/p02.pdf
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118&mode=prof&pr_id=594
http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/55&news_id=14197
https://www.youtube.com/watch?v=1Zeixzp3bPc
http://www.rsm-skola.lv/
http://www.rtrit.lv/
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/
http://www.rvt.lv/kraslavas-teritoriala-strukturvieniba/jaunumi-kraslava
http://www.javs.lv/
http://www.lvt.lv/
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http://m.nva.gov.lv/LV/bezdarbniekiem/pakalpojumi_klientiem/macibas_un_kursi   
piedāvātajās profesionālās tālākizglītības un pilnveides, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos visā Latvijā. 
 
2016. gadā: Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā, Profesionālās izglītības 
kompetences centrā „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Profesionālās 
izglītības kompetences centrā "Rīgas Valsts tehnikums" Krāslavas teritoriālajā 
struktūrvienībā, Profesionālās izglītības kompetences centrā "Liepājas Valsts tehnikums", 
Daugavpils tehnikumā. 
Kas jāiemācās? 
Papildus šuvēja un drēbnieka kompetencēm: pārzināt apģērbu un citu tekstilizstrādājumu 
šūšanu no A-Z, ieskaitot konstrukcijas izstrādi, tās modelēšanu dažādas sarežģītības 
virsģērbiem, to uzšūšanu un aksesuāru izgatavošanu, kā arī krāsu, kompozīcijas un apģērbu 
stila veidošanas un tērpu komplektēšanas pamatus. 
 
Uzņēmumā: 
Tērpu stila speciālistam ir svarīgi ne tikai pārzināt apģērbu šūšanu no A-Z, bet arī prast 
organizēt, patstāvīgi plānot un vadīt darbus. Spējas draudzīgi darboties komandā un 
uzņemties atbildību par darba rezultātu, radošums un labas komunikācijas prasmes noderēs 
ražošanas uzņēmumā, bet prasmes radoši darboties patstāvīgi, plānot vadīt un organizēt 
darbus, kā arī komunicēt ar cilvēkiem – pašnodarbinātai personai vai vadot individuālo 
uzņēmumu.  
 
Un tālāk? 
Tālāk var specializēties apģērbu modelēšanā un konstruēšanā vai kažokādu izstrādājumu 
izgatavošanā, kā arī vīriešu, īpašuzdevumu vai funkcionālo apģērbu ražošanā, vai paaugstināt 
kvalifikāciju apģērbu tehnoloģijā, iegūstot 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. 
Praktisko iemaņu apgūšana uzņēmumos 
Katrai profesionālajai izglītības iestādei ir sava pieredze un veids kā sadarboties ar 
uzņēmumiem prakšu organizēšanai tajos – reālajā darba un ražošanas vidē. 
 
Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola turpina ciešu sadarbību ar tiem skolas 
beidzējiem, kuri izveidojuši savus uzņēmumus, un bijušie audzēkņi ir atvērti pieņemt 
apmācībai skolas praktikantus. 
 
PIKC Liepājas Valsts tehnikums veido ciešu sadarbību ar Liepājas veļas ražošanas 
uzņēmumiem un Latvijas Veļas ražotāju asociāciju ne tikai lai nodrošinātu prakšu vietas 
skolas audzēkņiem, bet arī, lai uzzinātu uzņēmumu vajadzības un prasības, un tās ieviestu 
apmācībā, specializējot un orientējot „jaunos profesionāļus” jau konkrētās ražošanas jomas 
specifikā. 
 
PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūrvienība 2015. gadā izveidojusi 
pavisam ciešu sadarbību ar vietējiem Krāslavas uzņēmumiem. Pēc apģērbu ražošanas 
uzņēmuma SIA Nemo iniciatīvas ir izveidota Darba vidē balstītā apmācība. Apmācības notiek 
gan profesionālās izglītības iestādes, gan netālu esošā uzņēmuma telpās: 1. kursā apmācības 
uzņēmumā notiek 2 reizes nedēļā šim nolūkam speciāli iekārtotā mācību telpā izglītojamo 
apmācībai ar rūpnieciskajām šujmašīnām, overloku, iekārtām higro-termiskajai apstrādei, 
piegriešanas rīkiem, bet prakses tiks realizētas tieši uzņēmuma ražošanas cehos. 

http://m.nva.gov.lv/LV/bezdarbniekiem/pakalpojumi_klientiem/macibas_un_kursi
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Noderīga informācija: 
Tērpu stila speciālista profesijas standarts.  
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0123.pdf   
Tērpu stila speciālista profesionālās izglītības programma.  
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/p04.pdf 

 
Organizācijas, kur vērsties pēc informācijas: 

 Par Tekstilnozari visā Latvijā, uzņēmumiem un profesionālo izglītības iestāžu 
sadarbības iespējām ar uzņēmumiem Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija 
http://www.atci.lv  

 Par veļas ražošanas uzņēmumiem Liepājā un Latvijā un sadarbības iespējām ar 
uzņēmumiem Latvijas veļas ražotāju asociācijā http://www.latvera.lv 

 Par drēbniecību, šūšanu un amatniecību Latvijas Drēbnieku biedrībā  
 Par kurpnieku apmācības iespējām Kurpnieku biedrībā 
 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu 

padome http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-
padomes/tekstilizstradajumu-apgerbu-adas-un-adas-izstradajumu-razosana  

http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0123.pdf
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/tekst_001/programmas/p04.pdf
http://www.atci.lv/
http://www.latvera.lv/
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/tekstilizstradajumu-apgerbu-adas-un-adas-izstradajumu-razosana
http://www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-ekspertu-padomes/tekstilizstradajumu-apgerbu-adas-un-adas-izstradajumu-razosana

