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1. Ievads
Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar četriem sadarbības partneriem - Latvijas Darba
devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu - īsteno projektu, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana"
ietvaros (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001).
Projekta mērķis ir profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši
tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju,
izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot
pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās
izglītības iegūto prasmju atzīšanu.
Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto Nozares izpētes metodiku un
formulēto darba uzdevumu nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros.
Nozares izpētes rezultāti sastāv no divām daļām – nozares apraksta profesionālās izglītības
vajadzībām (šis dokuments) un nozares profesionālās kvalifikāciju struktūras. Primārais šajā izpētē ir
nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra un tās rezultāti, jo tas ir pamats, lai varētu izstrādāt
vai aktualizēt profesiju standartus un izstrādāt atbilstošas profesionālās izglītības programmas
ar moduļu pieeju. Ar nozares aprakstu tiek iegūts visaptverošs nozari raksturojošs informācijas
kopums, ko var izmantot jaunieši, lai iegūtu priekšstatu par nozari, par nākamās profesijas izvēli.
Vienlaicīgi šo informāciju var izmantot arī darba devēji, pedagogi un profesionālās izglītības audzēkņi, lai
iegūtu papildus informāciju par nozares saistību ar izglītības sektoru.
Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra veidota, izmantojot šādus informācijas avotus un
datu analīzes metodes:
1. Esošie profesiju standarti un mācību/studiju programmas (informācijas analīze).
2. Publiskā informācija par nozarē nepieciešamajām nākotnes profesijām (informācijas
analīze).
3. Nozares uzņēmumu pārstāvju
(anketēšana, intervijas).

viedoklis

par

nepieciešamajām

profesijām

nozarē

4. Ekspertu viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu diskusijas,
intervijas).
5. Nozares ekspertu padomes viedoklis par nepieciešamajām profesijām nozarē (fokusgrupu
diskusijas).
Darba mērķis ir izstrādāt praksē esošo nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru un identificēt
Latvijas Republikas Profesiju klasifikatorā neiekļautas, bet nozarei būtiskas profesijas.
Lai sasniegtu mērķi, tika īstenoti tālāk minētie uzdevumi.
1. Apzinātas profesijas pētāmajā nozarē, sagatavojot pārstāvēto nozares profesiju sarakstu
(nozares pamatdarbībā iesaistītās un nozares atbalsta profesijas).
2. Sagrupētas nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas pamatprofesijās, specializācijās un
saistītajās profesijās.
3. Izstrādāta kvalifikāciju struktūra, sagrupējot nozares pamatdarbībā iesaistītās profesijas
Nacionālās profesionālās kvalifikācijas līmeņos.
4. Pamatojoties uz izstrādātajiem nozaru profesiju zināšanu, prasmju un kompetenču
aprakstiem, nozares profesijas attiecinātas pret Eiropas kvalifikāciju ievadstruktūras (EKI)
atbilstošajiem līmeņiem, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumu
Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 1.pielikuma 2.tabulu „EKI līmenim
atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti”.
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5. Katrai kvalifikācijas struktūrā ietvertajai pamatprofesijai izstrādāts īss apraksts, uzskaitot
profesionālās darbības raksturīgākos elementus.
Nozares kvalifikāciju struktūras dokumenta izstrādē izmantotas tālāk minētās kvantitatīvās un
kvalitatīvās metodes.
-

Informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, lai apkopotu Latvijas Republikas
Profesiju klasifikatorā iekļautās profesijas, profesijas, kurām ir izstrādāti profesiju standarti,
kā arī profesijas, kurās tiek īstenotas atbilstošas profesionālās izglītības programmas.

-

Nozares uzņēmumu anketēšana, lai iegūtu kvantitatīvu un viegli apkopojamu informāciju
par nozarē esošajām profesijām.

-

Nozares ekspertu fokusgrupas diskusijas – strukturētas intervijas nozares ekspertu grupā,
kuru laikā apspriesti sagatavotie kvalifikāciju struktūras darba materiāli un definēti virzieni
kvalifikāciju struktūras papildināšanai un pilnveidošanai.

-

Nozares ekspertu novērtējums (Peer review) – attiecīgās nozares ekspertu vērtējums par
nozares profesiju izpētes procesā iegūtajiem rezultātiem, lai nodrošinātu pilnīgāku situācijas
izpratni un vērtējumu.

Darba ierobežojumi
-

Nozares kvalifikāciju struktūra izstrādāta, izmantojot Nacionālās programmas projekta
„Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo
partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes metodiku, to pielāgojot tik tālu, cik tas
nepieciešams nozares profesiju izklāsta un nozares specifikas vajadzībām.

-

Nozares kvalifikāciju struktūra sagatavota, izmantojot Latvijas Republikas Profesiju
klasifikatoru, izstrādātos nozaru profesiju standartus, informāciju par profesijām, kurās tiek
īstenotas atbilstošas profesionālās izglītības programmas, nozares uzņēmumu aptaujas
ietvaros iegūto informāciju par nozarē pārstāvētajām profesijām, kā arī nozares ekspertu
viedokli, nozares saistīto profesiju kartes darba materiālu skaņojot ar nozares ekspertu
padomes pārstāvjiem.

-

Nozares kvalifikāciju struktūras sagatavošanai ir izmantoti nozares uzņēmumu aptaujā
iegūtie dati, paļaujoties uz respondentu viedokli un sniegto ziņu patiesumu un neveicot datu
patiesuma pārbaudi.

-

Nozares uzņēmumu aptaujā iegūtie dati, t.sk. dati par nozares profesijām atspoguļo
situāciju konkrētā brīdī, līdz ar to nav garantijas, ka iegūtais rezultāts būs tāds pats,
atkārtojot uzņēmumu aptauju pēc noteikta laika perioda (ceturkšņa, gada utt.).

-

Nozares kvalifikāciju struktūra izstrādāta saskaņā ar noteikto darba uzdevumu un
Nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības
kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” nozares izpētes
metodiku, neveicot nepieciešamā nodarbināto skaita prognozēšanu pa nozares profesijām,
kā arī neveicot salīdzinājumu ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas darbaspēka
pieprasījuma prognozēm.

-

Apkopojot informāciju par profesijām, kurās tiek īstenotas atbilstošas profesionālās
izglītības programmas, izmantots Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā uz
kvalifikāciju struktūras izstrādes brīdi pieejamais Akreditēto profesionālās izglītības
programmu reģistrs un nodibinājuma „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs”
mājas lapā pieejamā informācija par akreditētajām profesionālās augstākās izglītības
studiju programmām, atlasot programmas, kurām 2012.gada janvārī nav beidzies
akreditācijas termiņš. Gadījumā, ja Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā fiksētā
izglītības iestāde ir mainījusi nosaukumu vai tikusi reorganizēta, kvalifikāciju struktūrā pie
attiecīgās izglītības programmas fiksēts mainītais izglītības iestādes nosaukums vai
reorganizētās izglītības iestādes nosaukums, nepārbaudot, vai izglītības programma tiek
realizēta attiecīgajā izglītības iestādē.

-

Nozares kvalifikāciju struktūra atspoguļo vēlamo nākotnes nozares profesionālo kvalifikāciju
struktūru, nevis esošo situāciju nozarē.
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Nozares saistītajā profesiju kartē izmantotie apzīmējumi:
Profesija

Nozares pamatprofesija
Saistītā profesija

Profesija

Specializācija
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2. Nozares profesionālo kvalifikācijas
līmeņu karte
Kval.
līmenis

Izglītības īstenošana
Prasmes vispārējs
raksturojums

Programmas
veids

Ilgums
klātienē
(aptuvens)

Profesijas
standarta
reģistrācijas
numurs

PS 0447

5

4

3

Noteiktas nozares
speciālista augstākā
kvalifikācija, kas dod
iespēju plānot un veikt
arī zinātniskās
pētniecības darbu
attiecīgajā nozarē

Teorētiskā un praktiskā
sagatavotība, kas dod
iespēju veikt sarežģītu
izpildītāja darbu, kā arī
organizēt un vadīt citu
cilvēku darbu

Paaugstināta
teorētiskā sagatavotība
un profesionālā
meistarība, kas dod
iespēju veikt noteiktus
izpildītāja pienākumus,
kuros ietilps arī zināma
darba plānošana un
organizēšana

Otrā līmeņa
profesionālā
augstākās
izglītības
programma

Līdz 5
gadiem pēc
vidējās
izglītības

Profesionālā
vidējās
izglītības
programma

Apģērbu un
tekstila
ražošanas
inženieris

-

-

Tekstila tehnoloģijas

-

Apģērbu tehnoloģija

-

Apģērbu
konstruēšana

-

Apģērba un tekstila
patēriņa zinības

PS 0360

Pirmā līmeņa
profesionāla
augstākās
izglītības
programma

Specializācija

Pamatprofesija

Produktu
dizainers

-

Tekstiliju dizainers

-

Apģērba dizainers

-

Ādas izstrādājumu
dizainers

-

Apavu dizainers

Tekstiliju un
PS 0478
ādas
(Izstrādājumu
izstrādājumu
projektētājs)
projektētājs
2-3 gadi pēc vidējās
izglītības
-

Tekstiliju projektētājs

-

Apģērbu projektētājs

-

Apavu projektētājs

PS 0142
(Tekstila
izstrādājumu
ražošanas
tehniķis)
3-4 gadu
pēc pamatizglītības

Nozares kvalifikāciju struktūra

Tehnisko tekstiliju
projektētājs

Tekstiliju
ražošanas
tehniķis

-

Vērpto tekstiliju
ražošanas tehniķis

-

Austo tekstiliju
ražošanas tehniķis

-

Adīto tekstiliju
ražošanas tehniķis
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Kval.
līmenis

Izglītības īstenošana
Prasmes vispārējs
raksturojums

Programmas
veids

Ilgums
klātienē
(aptuvens)

Profesijas
standarta
reģistrācijas
numurs
-

Neausto drānu
ražošanas tehniķis

-

Tekstiliju laborants
(kvalitātes
kontrolieris)

-

2

Teorētiskā un praktiskā
sagatavotība, kas dod
Arodizglītības
iespēju patstāvīgi veikt
programma
kvalificētu izpildītāja
darbu

Līdz 3
gadiem
atkarībā no
profesijas

Specializācija

Pamatprofesija

Tekstiliju
izgatavošanas
speciālists

-

Austo izstrādājumu
izgatavotājs

PS 0208

Šūto izstrādājumu
izgatavotājs

-

Neausto
izstrādājumu
izgatavotājs

-

Trikotāžas
izstrādājumu
izgatavotājs

PS 0051
(Apģērbu
modelēšanas
un konstruēTērpu stila
šanas
speciālists
speciālists)
PS 0416
(Tērpu stila
1
speciālists)

-

PS 0416
(Apģērbu
dizaina
speciālists)

Dizaina
speciālists

-

-

Apavu
izgatavotājs

-

Ādas un
kažokādas
izstrādājumu
izgatavošanas
speciālists

-

Tekstilmateriālu
ražošanas
iekārtu operators

-

Vērpšanas iekārtu
operators

1

Saskaņā ar nozares ekspertu sniegto informāciju esošais „Tērpu stila speciālista” profesijas standarts ir jāpārskata un jāpilnveido
atbilstoši darba tirgus prasībām.
Nozares kvalifikāciju struktūra
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Kval.
līmenis

Izglītības īstenošana
Prasmes vispārējs
raksturojums

Programmas
veids

Ilgums
klātienē
(aptuvens)

Profesijas
standarta
reģistrācijas
numurs
-

Aušanas iekārtu
operators

-

Adīšanas operators

-

Neausto drānu
ražošanas iekārtu
operators

-

Tekstiliju apdares
operators

PS 0015

Šuvējs

-

Izšūšanas iekārtu
operators

-

Šūšanas iekārtu
operators

PS 0014

Drēbnieks
Piegriezējs

-

1

Teorētiskā un praktiskā
sagatavotība, kas dod
iespēju veikt
vienkāršus uzdevumu
noteiktā praktiskās
darbības sfērā

Profesionālās
pamatizglītības
programma

Līdz 3
gadiem pēc
pamatizglītī
bas (arī ar
nepilnu
pamatizglītību)

Nozares kvalifikāciju struktūra

Specializācija

Pamatprofesija

PS 0396

Apavu labotājs

-

Ādminis *

PS 0239
(Palīgšuvējs)

Apģērbu labotāja
palīgs

PS 0395

Apavu labotāja
palīgs

-
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3. Nozares saistīto profesiju karte
Kvalifikācijas
līmenis

5.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Ar nozari saistītās citu nozaru
profesijas

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem

Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris
Tekstila tehnoloģijas
Apģērbu tehnoloģija
Apģērbu konstruēšana
Apģērba un tekstila patēriņa zinības

Materiālzinātnes inženieris

Produktu dizainers
Tekstiliju dizainers
Apģērba dizainers
Ādas izstrādājumu dizainers
Apavu dizainers

Mākslinieks
Modes dizainers
Elektroinženieris
Mehānikas inženieris

4.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs
Tekstiliju projektētājs
Tehnisko tekstiliju projektētājs
Apģērbu projektētājs
Apavu projektētājs

Tekstiliju ražošanas tehniķis

3.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

2.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Vērpto tekstiliju ražošanas
tehniķis
Austo tekstiliju ražošanas
tehniķis
Adīto tekstiliju ražošanas
tehniķis
Neausto drānu ražošanas
tehniķis
Tekstiliju laborants (kvalitātes
kontrolieris)

Mehatroniķis

Tekstiliju izgatavošanas
speciālists

Tērpu stila speciālists

Dizaina speciālists

Apavu izgatavotājs

Ādas un kažokādas
izstrādājumu izgatavošanas
speciālists

Materiālu dizaina
speciālists

Austo izstrādājumu
izgatavotājs
Šūto izstrādājumu izgatavotājs

Elektriķis

Neausto izstrādājumu
izgatavotājs
Trikotāžas izstrādājumu
izgatavotājs

Tekstilmateriālu ražošanas
iekārtu operators
Vērpšanas iekārtu operators
Aušanas iekārtu operators
Adīšanas iekārtu operators
Neausto drānu ražošanas
iekārtu operators

Mehāniķis

Šuvējs

Drēbnieks

Izšūšanas iekārtu operators
Šūšanas iekārtu operators

Piegriezējs

Apavu labotājs

Ādminis *

Tekstiliju apdares operators

1.profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

Apģērbu labotāja palīgs

Apavu labotāja palīgs

2

2

* Ādminis – saskaņā ar nozares ekspertu sniegto viedokli, iespējama nākotnes profesija.
Nozares kvalifikāciju struktūra
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4. Nozares profesiju raksturojums
Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts
Apģērbu un tekstila
ražošanas inženieris

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)
Apģērbu un tekstila
ražošanas inženieris

Apģērbu un tekstila
ražošanas inženieris

Pamatprofesija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Tekstila tehnoloģija

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Apģērbu tehnoloģija

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Apģērbu konstruēšana

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Apģērba un tekstila
patēriņa zinības

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Reģistrācijas numurs PS
0447, apstiprināts
2008.gada 8.aprīlī

Produktu dizainers

Rīgas Tehniskā
universitāte

Produkta dizainers

Produktu dizainers

Pamatprofesija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Reģistrācijas numurs PS
0360, apstiprināts
2006.gada 13.septembrī

Tekstiliju dizainers

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Nav izstrādāts profesijas
standarts attiecīgajā
kvalifikācijas līmenī

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma
attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma
attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī

Apģērba dizainers

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Ādas izstrādājumu
dizainers

Specializācija

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

5.kval.līmenis

6.EKI
līmenis

Apavu dizainers

Specializācija

Nozares kvalifikāciju struktūra

Ekspertu piezīmes

Rīgas Tehniskā
universitāte
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Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts
Izstrādājumu
projektētājs

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)

Tekstiliju un ādas
izstrādājumu
projektētājs

Pamatprofesija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

Reģistrācijas numurs
PS 0478, apstiprināts
2012. gada 25. janvārī

Tekstiliju projektētājs

Specializācija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Tehnisko tekstiliju
projektētājs

Specializācija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Ekspertu piezīmes

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Apģērbu modelētājs
Apģērbu projektētājs

Specializācija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Apavu projektētājs

Specializācija

4.kval.līmenis

5.EKI
līmenis

Nav izstrādāts
Tekstila izstrādājumu
ražošanas tehniķis

Ogres Valsts tehnikums
Rīgas Amatniecības
vidusskola
Netiek īstenota akreditēta
studiju programma
Tekstila izstrādājumu
ražošanas tehniķis

Tekstiliju ražošanas
tehniķis

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Vērpto tekstiliju
ražošanas tehniķis

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Austo tekstiliju
ražošanas tehniķis

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Adīto tekstiliju ražošanas
tehniķis

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Neausto drānu
ražošanas tehniķis

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Tekstiliju laborants
(kvalitātes kontrolieris)

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Nozares kvalifikāciju struktūra

Reģistrācijas numurs PS
0142, apstiprināts
2003.gada 7. janvārī

Valsts SIA "Rīgas Pārtikas
Ražotāju vidusskola"
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Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)

Tekstiliju
izgatavošanas
speciālists

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Austo izstrādājumu
izgatavotājs

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Šūto izstrādājumu
izgatavotājs

Šūto izstrādājumu
izgatavotājs

Šūto izstrādājumu
izgatavotājs

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Reģistrācijas numurs PS
0208, apstiprināts
2003. gada 29.decembrī

Liepājas Valsts tehnikums
Jelgavas Amatniecības
vidusskola
Valsts SIA “Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskola”

Neausto izstrādājumu
izgatavotājs

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Trikotāžas izstrādājumu
izgatavotājs

Specializācija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Nozares kvalifikāciju struktūra

Ekspertu piezīmes
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Nozares profesijas

Tērpu stila speciālists

Pamatprofesija /
Specializācija

Pamatprofesija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

3.kval.līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

4.EKI
līmenis

Profesijas standarts

Profesijas standarti
attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī izstrādāti šādām
profesijām.
Apģērbu modelēšanas
un konstruēšanas
speciālists
Reģistrācijas numurs PS
0051, apstiprināts
2002.gada 8.janvārī
Tērpu stila speciālists
Reģistrācijas numurs PS
0123, apstiprināts
2002.gada 14.novembrī

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)
Attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī tiek īstenotas
izglītības programmas ar
šādu iegūstamo
kvalifikāciju.
Apģērbu modelēšanas
un konstruēšanas
speciālists
Valsts SIA “Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskola”
Tērpu stila speciālists
Valsts SIA “Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskola”
Jelgavas Amatniecības
vidusskola
Profesionālās izglītības
kompetences centrs
"Liepājas Valsts
tehnikums"

Ekspertu piezīmes

Saskaņā ar nozares
ekspertu sniegto
informāciju esošais
„Tērpu stila
speciālista”
profesijas standarts
ir jāpārskata un
jāpilnveido atbilstoši
darba tirgus
prasībām.

Apģērbu dizaina
speciālists

Dizaina speciālists

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Apavu izgatavotājs

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nozares kvalifikāciju struktūra

Reģistrācijas numurs PS
0416, apstiprināts
2008.gada 20.augustā

Daugavpils mākslas
vidusskola "Saules skola"
Liepājas mākslas
vidusskola
Valmieras Mākslas
vidusskola
Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskola
Valsts SIA “Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskola”
Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskola

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Apģērbu dizaina
speciālists
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Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)

Ādas un kažokādas
izstrādājumu
izgatavošanas
speciālists

Pamatprofesija

3.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Tekstilmateriālu
ražošanas iekārtu
operators

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Vērpšanas iekārtu
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Aušanas iekārtu
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Adīšanas iekārtu
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Neausto drānu
ražošanas iekārtu
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Tekstiliju apdares
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Šuvējs
Šuvējs

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

Nozares kvalifikāciju struktūra

4.EKI
līmenis

Reģistrācijas numurs PS
0015, apstiprināts
2001. gada 24. jūlijā

Ekspertu piezīmes

Šuvējs
Austrumlatgales
Profesionālā vidusskola
Valsts SIA "Rīgas Pārtikas
Ražotāju vidusskola"
Dobeles Amatu skola
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Latgales mācību
centrs"
SIA "Profesionālās
izglītības, tālākizglītības
un eksaminācijas centrs"
Daugavpils Mežciema
arodskola
SIA mācību centrs
"Austrumvidzeme"
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Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)

Ekspertu piezīmes

SIA "Latvijas neatkarīgā
inspekcija" mācību centrs
Jelgavas Amatniecības
vidusskola
Liepājas Valsts tehnikums
Jelgavas Amatniecības
vidusskola
Mācību centrs "BUTS"
Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā
vidusskola
SIA "BEDRĪTES MĀCĪBU
CENTRS"
Attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī tiek īstenota
izglītības programma ar
iegūstamo kvalifikāciju
„Šūšanas operators”
Šūšanas iekārtu
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Izšūšanas iekārtu
operators

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Nav izstrādāts

Nozares kvalifikāciju struktūra

Valsts SIA “Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskola”
SIA "Profesionālās
izglītības, tālākizglītības
un eksaminācijas centrs"
SIA "Latgales mācību
centrs"
Mācību centrs "BUTS"
Netiek īstenota akreditēta
studiju programma
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Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)

Ekspertu piezīmes

Drēbnieks

Reģistrācijas numurs PS
0014, apstiprināts
2001.gada 24.jūlijā

Valsts SIA “Rīgas Pārtikas
ražotāju vidusskola”
Jelgavas Amatniecības
vidusskola
Liepājas Valsts tehnikums
Rīgas Stila un modes
profesionālā vidusskola
Daugavpils Valsts
tehnikums
Mācību centrs "BUTS"
Jelgavas Amatniecības
vidusskola

Nav izstrādāts

Netiek īstenota akreditēta
studiju programma

Drēbnieks
Drēbnieks

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Piegriezējs

Specializācija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Reģistrācijas numurs PS
0396, apstiprināts
2007. gada 23. februārī
Nav izstrādāts

Apavu labotājs
Apavu labotājs

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Ādminis

Pamatprofesija

2.kval.līmenis

4.EKI
līmenis

Apģērbu labotāja
palīgs

Pamatprofesija

1.kval.līmenis

Nozares kvalifikāciju struktūra

3.EKI
līmenis

Profesijas standarts
attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī izstrādāts profesijai
„Palīgšuvējs”
Reģistrācijas numurs PS
0239, apstiprināts 2004.
gada 20. aprīlī

Apavu labotājs
Alsviķu Profesionālā skola
Netiek īstenota akreditēta
studiju programma
Attiecīgajā kvalifikācijas
līmenī tiek īstenota
izglītības programma ar
iegūstamo kvalifikāciju
„Palīgšuvējs”
Daugavpils Mežciema
arodskola
Liepājas Valsts tehnikums
Arodskola "Dzīvesprieks"
Mācību centrs "BUTS"
Daugavpils Valsts
tehnikums
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Nozares profesijas

Pamatprofesija /
Specializācija

Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis

EKI
atbilstošais
līmenis

Profesijas standarts

Izglītības programma(s)
un izglītības iestāde(s)

Ekspertu piezīmes

Apavu labotāja palīgs
Apavu labotāja palīgs

Pamatprofesija

1.kval.līmenis

Nozares kvalifikāciju struktūra

3.EKI
līmenis

Reģistrācijas numurs PS
0395, apstiprināts
2007. gada 23. februārī

Apavu labotāja palīgs
Alsviķu Profesionālā skola
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5. Nozares pamatprofesiju apraksti
5.1. Pamatprofesijas 5.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.1.1. Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris
1

Profesijas pamata
nosaukums

Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
3
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0447, apstiprināts 2008.gada 8.aprīlī

4

Profesijas kods

4

2141 25
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

-

Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām
Spēja vadīt savu un citu darbu
Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursu
lietderīgākai izmantošanai
Veikt stratēģisko plānošanu, izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes un
procesus
Veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē, t.sk. gatavot
zinātniskus rakstus un pārskatus
Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatus
Veikt darba uzdevuma saskaņošanu ar ražošanas tehnoloģiskajām iespējām.
Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko un normatīvo
dokumentāciju, nozares tehniskos standartus un ar nozari saistīto juridisko
dokumentāciju, gatavot lietišķos dokumentus
Brīvi orientēties apģērbu un tekstila izgatavošanas tradicionālajās un
mūsdienu tehnoloģijās, novērtēt esošo iekārtu tehnoloģiskās iespējas un
atbilstību jaunākajām tendencēm, pamatot iekārtu maiņas nepieciešamību un
efektivitāti
Analizēt apģērbu un tekstila nozares produkcijas tirgus situāciju, tās attīstības
tendences un novērtēt ražotā produkta realizācijas iespējas.
Risināt apģērbu un tekstila nozares attīstības problēmu stratēģiskos un
analītiskos aspektus
Piedalīties ražošanas projektu analīzē, izstrādē, saskaņošanā un
vadīšanā, sastādīt projekta vai programmas budžetu un ievērot to darba
procesā
Ieviest tikai apkārtējai videi draudzīgas tehnoloģijas
Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.
Darboties komandā/grupā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandas
darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli

6

Kvalifikācijas līmenis

5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Tekstila tehnoloģijas, Apģērbu tehnoloģija, Apģērbu konstruēšana, Apģērbu un
tekstila patēriņa zinības

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

3

Valsts izglītības satura centrs (VISC), 2011, http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/stand_registrs.shtml
Saskaņā 2010.gada 18.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību", Profesiju
saraksts, pieejams http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/prof_klasif_0112.pdf
4

Nozares kvalifikāciju struktūra

18

1

Profesijas pamata
nosaukums

Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

5.1.2. Produktu dizainers
1

Profesijas pamata
nosaukums

Produktu dizainers

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0360, apstiprināts 2006.gada 13.septembrī

4

Profesijas kods

3432 32 (Produkta dizaina speciālists)
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

-

Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām
Spēja vadīt savu un citu darbu
Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursu
lietderīgākai izmantošanai
Veikt stratēģisko plānošanu, izstrādāt un ieviest jaunas darba metodes un
procesus
Veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē, t.sk. gatavot
zinātniskus rakstus un pārskatus
Izprast uzņēmējdarbības, ekonomikas un likumdošanas pamatus
Iegūt un izanalizēt produkta projektēšanai nepieciešamo informāciju
Noteikt ar produkta projektēšanu un realizāciju saistības un nepieciešamos
resursus
Izstrādāt produktu un to kolekciju vai sēriju konceptuālo risinājumu skices, kā
arī organizēt un veikt paraugu izgatavošanu
Izvēlēties produkta konceptuālajam modelim atbilstošāko un dažādām
projektēšanas un realizācijas stadijām piemērotāko vizualizācijas formu,
realizēt to
Noteikt projekta realizācijai piemērotākos konstruktīvos un tehnoloģiskos
risinājumus, izmantojamos materiālus
Analizēt projektēšanas darbu rezultātus
Organizēt rūpniecisko paraugu (sēriju) izgatavošanu un to vispusīgas
pārbaudes, t.sk. nepieciešamo lietošanas īpašību, ergonomisko un
ekoloģisko īpašību testēšanu dažādos produkta dzīves cikla periodos
Aprēķināt produkta ražošanai nepieciešamos materiālus
Izstrādāt tehnoloģisko procesu shēmas
Novērtēt operāciju tehnoloģiskās secības atbilstību ražošanas raksturam
Aprēķināt darba laika patēriņu

6

Kvalifikācijas līmenis

5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Tekstiliju dizainers, Apģērbu dizainers, Ādas izstrādājumu dizainers, Apavu
dizainers

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.2. Pamatprofesijas 4.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.2.1. Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs
1

Profesijas pamata
nosaukums

Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0478, apstiprināts 2012. gada 25. janvārī (Izstrādājumu
projektētājs)

4

Profesijas kods

2163 01 (Izstrādājumu projektētājs)
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Plānot, organizēt un kontrolēt darba izpildi un atbilstību kvalitātes prasībām
Spēja vadīt savu un citu darbu
Spēja izstrādāt priekšlikumus darba efektivitātes paaugstināšanai un resursu
lietderīgākai izmantošanai
Veidot skices, modelēt, izvēlēties materiālus atbilstoši izstrādājuma
pielietojumam
Aprēķināt materiālu un darba patēriņu
Veikt objektu mērīšanu, izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu
specifikācijas
Izgatavot rasējumus, projektēt tehnoloģiju
Noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas
Formulēt izstrādājumu koncepciju un plānot mākslinieciskās projektēšanas un
konstruēšanas darbus
Plānot izstrādājumu konstrukciju, konstruktīvo mezglu, dekoratīvo detaļu izstrādi
Izgatavot izstrādājumu tehniskos zīmējumus
Pārzināt projektēšanas un izgatavošanas tehnoloģijas
Kontrolēt darba kvalitāti visos izstrādājuma tapšanas etapos
Izvēlēties savienojumu veidu un mezglu apstrādes tehnoloģijas, iekārtas un
apstrādes režīmus
Izgatavot izstrādājumu, paredzot:
kompozicionālā risinājumā formu saskaņošanu, elementu proporciju un
ritmu pamatojumu, formas un dekora vienotību
stilistiskā risinājumā noteikt objekta stilistiskās iezīmes, atbilstoši
paredzētajai funkcijai un lietošanas videi, stilistiski saskaņot formu un
dekoru
tehnoloģiskajā risinājumā ņemt vērā iecerētās tehnoloģijas
ierobežojumus un priekšrocības, ņemt vērā paredzēto materiālu
atbilstību un specifiku
Plānot darbu sadalījumu un kontrolēt pareizu darba paņēmienu izpildi
Kontrolēt pareizu materiālu lietojumu

6

Kvalifikācijas līmenis

4. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Tekstiliju projektētājs, Tehnisko tekstiliju projektētājs, Apģērbu projektētājs, Apavu
projektētājs

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.3. Pamatprofesijas 3.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.3.1. Tekstiliju ražošanas tehniķis
1

Profesijas pamata
nosaukums

Tekstiliju ražošanas tehniķis

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0142, apstiprināts 2003.gada 7. janvārī (Tekstila
izstrādājumu ražošanas tehniķis)

4

Profesijas kods

3119 22 (Tekstila izstrādājumu ražošanas tehniķis)
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

Organizēt darba vietas, izkārtot tās, veikt nepieciešamo izejvielu aprēķinus
Sastādīt tehnoloģiskā procesa ražošanas shēmu
Organizēt ražošanas procesu, ievērojot darba drošības un vides
aizsardzības prasības
Noformēt dokumentāciju, veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam
tehnoloģijas un iekārtu veidam, prognozēt iekārtu nomaiņu
Sagatavot šķiedras vērpšanai
Nodrošināt vērpšanas procesa norisi
Sagatavot dzijas aušanai
Veikt auduma izgatavošanas tehnoloģiskā procesa aprēķinus
Izvēlēties optimālos audumu izgatavošanas tehnoloģiskos režīmus un
iekārtas
Kontrolēt audējas darba ražīgumu un izstrādāt pasākumus ražošanas
zudumu novēršanai austuves darbā
Novērtēt audumu parametrus
Veikt audumu analīzi un tehnoloģisko parametru aprēķinu
Kontrolēt aušanas procesu un gatavā auduma kvalitāti
Izstrādāt audumu pinumu grafiskos attēlus
Sekot tekstila nozares standartu ievērošanai un izpildei aušanas procesā

6

Kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Vērpto tekstiliju ražošanas tehniķis, Austo tekstiliju ražošanas tehniķis, Adīto
tekstiliju ražošanas tehniķis, Neausto drānu ražošanas tehniķis, Tekstiliju
laborants (kvalitātes kontrolieris)

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.3.2. Tekstiliju izgatavošanas speciālists
1

Profesijas pamata
nosaukums

Tekstiliju izgatavošanas speciālists

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Nav izstrādāts

4

Profesijas kods

Nav izstrādāts

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

Sastādīt tehnoloģisko procesu izgatavošanas shēmu.
Organizēt darba vietas, izkārtot tās.
Veikt nepieciešamo izejmateriālu aprēķinus.
Veikt tekstiliju izgatavošanas iekārtu pamatparametru regulāciju.
Novērst nelielus defektus iekārtu darbībā.
Šūto un adīto izstrādājumu izgatavošanā:
noņemt pamatmērus un papildmērus izstrādājumu izgatavošanai;
veidot izstrādājumu pamatkonstrukcijas, izgatavot izstrādājumu pamatun palīglekālus, analizēt mērus izstrādājumu konstrukciju
izgatavošanai, veikt izstrādājumu elementāru tehnisko modelēšanu;
veikt pamatdrānu un palīgmateriālu sagatavošanu pirms piegriešanas,
piegriezt izstrādājumus pēc norādījumiem un tehniskiem noteikumiem,
veidot izstrādājumu lekālu izklājumus un aprēķināt nepieciešamo
materiālu, palīgmateriālu un furnitūras daudzumu,
komplektēt un marķēt izstrādājumu detaļas;
veikt izstrādājumu izgatavošanas starpoperāciju un galīgo
higrotermisko apstrādi; veikt izstrādājumu māksliniecisko apdari,
izgatavot rotājumus un aksesuārus no tekstilmateriāliem.
Adīto, austo un neausto drānu izgatavošanā:
noteikt drānu pamatstruktūras parametrus;
veikt drānu iekārtošanas tehniskos aprēķinus;
izstrādāt drānu izgatavošanas tehniskos zīmējumus;
veikt sagatavošanas un pamatprocesu, kā arī to pamatparametru izvēli;
ņemt vērā drānu ģeometrisko parametru izmaiņas apdares laikā;
atpazīt drānu pamatdefektus un to iespējamos novēršanas veidus.

6

Kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Austo izstrādājumu izgatavotājs, Šūto izstrādājumu izgatavotājs, Neausto
izstrādājumu izgatavotājs, Trikotāžas izstrādājumu izgatavotājs

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs (Apģērbu projektētājs)
Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris (5.kval.līmenis)
Produktu dizainers (Apģērba dizainers)

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.3.3. Tērpu stila speciālists
1

Profesijas pamata
nosaukums

Tērpu stila speciālists

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0051, apstiprināts 2002.gada 8.janvārī (Apģērbu
modelēšanas un konstruēšanas speciālists)
Reģistrācijas numurs PS 0123, apstiprināts 2002.gada 14.novembrī (Tērpu stila
5
speciālists)

4

Profesijas kods

3432 29
-

-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Veidot personas imidžu, ņemot vērā cilvēka individualitāti, prast komplektēt
garderobi, veidot dažādu stilu tērpu ansambļus, ievērojot jaunākās modes
tendences
Pārzināt apģērbu izgatavošanas principus
Prast strādāt komandā un organizēt savu darbu
Prast noteikt apģērbu un piegriezuma veidus
Veikt cilvēka ķermeņa mērījumus, noteikt stājas tipus un figūras individuālās
īpatnības
Konstruēt apģērbu pamatkonstrukcijas
Veikt tehnisko modelēšanu
Veidot tērpus atbilstoši ķermeņa proporcijām
Izvērtēt tekstilmateriālu īpašības
Izvēlēties materiālus atbilstoši tērpa veidam, stilam un pasūtītāja vēlmēm
Veidot lekālu izklājumus, piegriezt un sašūt izstrādājumu atbilstoši
tehhnoloģiskajām prasībām
Zīmēt shematiskas figūras, visa veida apģērbus, tērpu ideju skices, veidot
modes zīmējumu kompozīcijas
Zināt krāsu īpašības, to saskaņošanas principus
Prast veidot tonālus un kontrastainus krāsu saskaņojumus
Prast pieskaņot tērpu stilam atbilstošus aksesuārus, veidojot ansambli
Atšķirt vēsturiskos un mūsdienu tērpu un frizūru stilus
Rekomendēt un uzklāt dekoratīvo kosmētiku atbilstoši tērpam
Ieteikt matu griezumus, ievērojot sejas un galvas formu
Strādāt ar modes un stila žurnāliem un cita veida informācijas avotiem
Patstāvīgi plānot darbu izpildi noteiktā termiņā
Noformēt lietišķo dokumentāciju

6

Kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

-

5

Saskaņā ar nozares ekspertu sniegto informāciju esošais „Tērpu stila speciālista” profesijas standarts ir jāpārskata un jāpilnveido
atbilstoši darba tirgus prasībām.
Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.3.4. Dizaina speciālists
1

Profesijas pamata
nosaukums

Dizaina speciālists

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0416, apstiprināts 2008.gada 20.augustā (Apģērbu
dizaina speciālists)

4

Profesijas kods

3432 14 (Apģērbu dizaina speciālists)
-

-

-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

-

Pārzināt aktuālās modes tendences, izvērtēt tērpam paredzēto audumu,
krāsu gammu, izstrādājuma funkcionālo nozīmi, stilu, izveidot konkrētajam
izstrādājumam ieteicamās skices krāsu gammās, izvēlēties un ieteikt
modelim atbilstošus materiālus, palīgmateriālus un furnitūru, veikt aptuvenus
izejmateriālu aprēķinus ieteiktajām izstrādājuma skicēm, izstrādāt modeļa
tehnisko zīmējumu un aprakstu
Izstrādājot apģērbus, pārzināt un orientēties dažādu Eiropas valstu izmēru
un augumu grupās, prast salīdzināt tos, noteikt apģērbu pasūtītāja auguma
mērus, veidot pēc tērpu skicēm apģērba pamatkonstrukciju, uz
pamatkonstrukcijas bāzes izveidot modeļkonstrukciju saskaņā ar tērpa skici,
veikt lekālu pārbaudi, gradāciju, veikt modelēšanas, konstruēšanas un
racionāla, tehnoloģiski pareiza izklājuma veidošanas procesus ar
tradicionālam metodēm un pielietojot jaunās informācijas tehnoloģijas,
aprēķināt nepieciešamo materiālu, palīgmateriālu un furnitūras daudzumu
Pārzināt izstrādājumu izgatavošanas detaļas, t.sk. pārzināt tehnoloģisko
secību, progresīvās tehnoloģisko mezglu apstrādes metodes, iespējas,
nepieciešamās iekārtas un to pielietošanu ražošanā
Izgatavot tekstilizstrādājumus, veikt šūto izstrādājumu tehnoloģiskos
mezglus, izgatavot šūtos izstrādājumus, veikt šūto izstrādājumu detaļu
apstrādi pirms mezglu šūšanas, veikt šūšanas un higrotermiskās apstrādes
iekārtu tehnoloģiskās regulācijas, novērst nelielus defektus šūšanas iekārtu
darbībā,veikt šūto izstrādājumu laikošanu, veikt šūto izstrādājumu
izgatavošanas starpoperāciju un galīgo higrotermisko apstrādi, veikt šūto
izstrādājumu māksliniecisko apdari, izgatavot rotājumus un aksesuārus no
tekstilmateriāliem
Izgatavot tekstilizstrādājumus, veikt tekstil- un palīgmateriālu sagatavošanu
pirms piegriešanas, piegriezt šūtos izstrādājumus pēc norādījumiem un
tehniskiem noteikumiem, veidot šūto izstrādājumu lekālu izklājumus un
aprēķināt nepieciešamo materiālu, palīgmateriālu un furnitūras daudzumu,
komplektēt un marķēt šūto izstrādājumu detaļas
Veikt izstrādājuma kvalitātes galīgo kontroli, nodot individuālā pasūtījuma
izstrādājumu pasūtītājam, izskaidrot lietošanas un kopšanas nosacījumus
Prast noformēt darba, pirkšanas – pārdošanas, nomas un materiālās
atbildības līgumus, kārtot vienkāršus grāmatvedības un finansu dokumentus,
veikt nodokļu maksājumus

6

Kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Produktu dizainers

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.3.5. Apavu izgatavotājs
1

Profesijas pamata
nosaukums

Apavu izgatavotājs

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Nav izstrādāts

4

Profesijas kods

7536 01 (Kurpnieks)
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi
-

-

Veikt apavu konstruēšanu un modelēšanu, proti, pēc dizainera zīmējuma
pēc attiecīgās liestes veidojot modeli un detaļu savienojuma konstruktīvo
risinājumu un veidojot detaļu lekālus vai no lekālu formas, cirtņus.
Veikt apavu virsu piegriešanas darbus, t.sk. izgriezt vai mehāniski izcirst
detaļas, kuras iekļautas apavu virsas konstrukcijā (virsas detaļas, oderes
detaļas, starpoderes detaļas), veikt apavu virsu detaļu plānināšanu un
sastiprināšanu, sašūšanu
Veikt apavu izgatavošanas darbus, t.sk. apavu virsu uzstiepšana uz liestes,
formēšanu, veicot uzstieptās virsas sagatavošanu zoles piestiprināšanai,
zoles un papēža piestiprināšanu un tādus apdares darbus kā frēžēšana,
slīpēšana, krāsošana, lakošana
Veikt kvalitātes pārbaudi, defektu novēršanu, marķēšanu, iepakošanu

6

Kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.3.6. Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists
1

Profesijas pamata
nosaukums

Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Nav izstrādāts

4

Profesijas kods

3432 22 (Ādas izstrādājumu modelētājs)
-

-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Organizēt, projektēt, konsultēt un realizēt dažādus formas un dizaina
uzdevumus, veikt radoši izpildošu darbu, kas ietver sava un citu darbinieku
darba plānošanu un organizēšanu Izstrādāt un izveidot dažādus ādas
priekšmetus, to kolekcijas, nosakot to krāsu, formu, pielietojamo materiālu
Izstrādāt dizainparaugus un uzraudzīt to ieviešanu ražošanā
Pēc mākslinieka izstrādātas vai paša izdomātas skices izgatavot no ādas
dažādus priekšmetus, rotājumus, apģērbus, apavus un aksesuārus
(piemēram, jostas, somas, makus, grāmatzīmes, grāmatvākus), arī mākslas
priekšmetus (piemēram, gleznas, dekorācijas, instalācijas)
Izgatavojot ādas izstrādājumus, izmantot klišejas (speciālus metāla
sakausējumus), ar kuru palīdzību ādā var iespiest dažādus zīmējumus
Aprēķināt nepieciešamo materiāla daudzumu un izmaksas un nosaka gatavā
izstrādājuma cenu, pirms sākt izstrādājuma rūpniecisku ražošanu, sagatavot
visus nepieciešamos aprēķinus, izgatavot izstrādājuma rasējumus un
šablonus
Vadīt un uzraudzīt izstrādājuma parauga izgatavošanu, sekot līdzi
piegriezēju, iespiedēju, krāsotāju un šuvēju darbam un dod norādes, kādam
šim paraugam darba beigās jāizskatās

6

Kvalifikācijas līmenis

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

-

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.4. Pamatprofesijas 2.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.4.1. Tekstilmateriālu ražošanas iekārtu operators
1

Profesijas pamata
nosaukums

Tekstilmateriālu ražošanas iekārtu operators

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Nav izstrādāts

4

Profesijas kods

Nav izstrādāts
-

-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Vadīt un uzraudzīt standarta vai specializētas vienas vai vairākadatu
šujmašīnas, kas paredzētas drēbju, cimdu, kažokādu, ādas, dažādu tekstila
izstrādājumu izgatavošanai un labošanai; mašīnas, kas paredzētas
dekoratīvo ornamentu izšūšanai uz drēbēm vai citiem izstrādājumiem
Sakārtot šķiedru vienlaidu grīstēs; tīra, plucināt šķiedru, pārvērst to
pavedienā; savērpt pavedienus diegos (dzijās); satīt diegus krustspolēs,
pārtīt no vienas krustspoles citā, dubulto diegus, uztīt lentes, mežģīnes,
adījumus un citus izstrādājumus
Kontrolēt iekārtas, kas paredzētas šķiedras izgatavošanai; vērpšanai,
šķeterēšanai, aušanai un adīšanai; drēbju šūšanai no dažādiem audumiem;
drēbju balināšanai, krāsošanai un dažādu tekstiliju un kažokādu tīrīšanai;
apavu un tiem līdzīgas produkcijas izgatavošanai
Aust un adīt vienkrāsainus un daudzkrāsainus audumus, gobelēnus un
mežģīnes; aust un adīt trikotāžas izstrādājumus un cita veida audumus un
ražojumus

6

Kvalifikācijas līmenis

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Adīšanas iekārtu operators, Aušanas iekārtu operators, Vērpšanas iekārtu
operators, Neausto drānu ražošanas iekārtu operators, Tekstiliju apdares
operators

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Šuvējs

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Tekstiliju ražošanas tehniķis

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.4.2. Šuvējs
1

Profesijas pamata
nosaukums

Šuvējs

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0015, apstiprināts 2001. gada 24. jūlijā

4

Profesijas kods

7531 01
-

Izgatavot šūto izstrādājumu tehnoloģiskos mezglus
Izgatavot šūtos izstrādājumus pēc norādījumiem
Veikt šūto izstrādājumu galīgo un starpoperāciju hidrotermisko apstrādi
Izvēlēties mezglu un izstrādājumu izgatavošanas racionālos paņēmienus
Veikt šūšanas iekārtu tehnoloģiskās regulācijas atbilstoši paredzētajiem
parametriem
Izvēlēties nepieciešamās šūšanas un higrotermiskās apstrādes iekārtas un
ierīces
Veikt šūto detaļu, mezglu un izstrādājumu kvalitātes kontroli
Novērst iespējamos šūto izstrādājumu izgatavošanas defektus
Novērst sīkus defektus šūšanas iekārtu darbībā
Veikt šūšanas iekārtu un darba vietas apkopi
Piegriezt šūtos izstrādājumus pēc norādījumiem un tehniskiem noteikumiem
Piegriezt palīgmateriālus šūto izstrādājumu izgatavošanai
Pārbaudīt šūto izstrādājumu piegriezto detaļu kvalitāti
Pārbaudīt šūto izstrādājumu piegriezto palīgmateriālu kvalitāti
Veikt šūto izstrādājumu pirmdetaļu apstrādi pirms mezglu šūšanas
Komplektēt un marķēt šūto izstrādājumu detaļas
Pārbaudīt materiālu un furnitūras kvalitāti
Veikt tekstilmateriālu sagatavošanu piegriešanai
Aprēķināt tekstilmateriālu izlietojumu izstrādājumam
Iestrādāt šūto izstrādājumu piegrieztnēs apdares detaļas
Izgatavot piegriezumdetaļu lekālus pēc piegrieztnēm

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

6

Kvalifikācijas līmenis

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Šūšanas iekārtu operators, Izšūšanas iekārtu operators

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Tekstilmateriālu ražošanas iekārtu operators
Drēbnieks

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Tērpu stila speciālists

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.4.3. Drēbnieks
1

Profesijas pamata
nosaukums

Drēbnieks

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0014, apstiprināts 2001.gada 24.jūlijā

4

Profesijas kods

7531 03

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Izgatavot apģērbu tehnoloģiskos mezglus
Izvēlēties apģērbu mezglu apstrādes tehnoloģijas
Izgatavot apģērbu
Veikt apģērbu detaļu apstrādi pirms mezglu šūšanas
Izvēlēties palīgmateriālus apģērbu izgatavošanai
Izvēlēties iekārtas apģērbu izgatavošanai
Veikt šūšanas un hidrotermisko apstrādes iekārtu tehnoloģiskās regulācijas
Novērst nelielus defektus šūšanas iekārtu darbībā
Sagatavot apģērbu laikošanai
Veikt tehnoloģiskās korekcijas pēc apģērbu laikošanas
Veikt apģērbu izgatavošanas starpoperāciju un galīgo higrotermisko apstrādi
Novērst iespējamos apģērbu izgatavošanas tehnoloģiskos defektus
Sastādīt apģērbu izgatavošanas tehnoloģiskās secības
Veikt apģērbu kvalitātes kontroli
Veikt apģērbu atjaunošanu un labošanu
Veikt tekstila un palīgmateriālu sagatavošanu piegriešanai
Piegriezt apģērbu pēc norādījumiem un tehniskiem noteikumiem
Pārbaudīt apģērbu piegriezto detaļu kvalitāti
Piegriezt apģērbu izgatavošanai nepieciešamos palīgmateriālus
Pārbaudīt piegriezto palīgmateriālu kvalitāti
Veidot apģērbu lekālu izklājumus un noteikt auduma patēriņu
Komplektēt un marķēt apģērbu detaļas
Izgatavot apģērbu pamat- un palīglekālus
Iezīmēt apģērbu piegrieztnēs apdares detaļas
Noteikt un izvēlēties dažādus apģērbu apstrādes paņēmienus
Veikt apģērbu elementāru tehnisko modelēšanu
Noņemt augumu pamatmērus apģērbu izgatavošanai
Precizēt skices un uzzīmēt apģērbu modeļu tehniskos zīmējumus
Pārbaudīt materiālu un furnitūras kvalitāti un daudzumu

6

Kvalifikācijas līmenis

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

Piegriezējs

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

Šuvējs

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Tērpu stila speciālists

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.4.4. Apavu labotājs
1

Profesijas pamata
nosaukums

Apavu labotājs

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0396, apstiprināts 2007. gada 23. februārī

4

Profesijas kods

7536 07
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Noteikt darba apjomu un izmantot darba procesā
nepieciešamo dokumentāciju, izlasīt pavaddokumentus, kurā norādīti
veicamie darbi, fiksēt žurnālā paveikto darbu
Atdalīt maināmās detaļas no apaviem ar tam atbilstošiem instrumentiem
Izgriezt maināmās detaļas vai piemeklēt gatavas detaļas
Veikt detaļu slīpēšanu, apkopšanas darbus, labojamā apava apstrādi
Sastiprināt iepriekš sagatavotās detaļas ar apavu
Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus
Pārbaudīt griezējinstrumentu kvalitāti un veikt griezējinstrumentu asināšanu
Pārbaudīt nagluvilcēja un āmuru atbilstību darbam
Apstrādāt sastiprinātās detaļas, veikt sastiprināto detaļu slīpēšanu, krāsot
apslīpēto detaļu malas
Izpildīt vidējas sarežģītības apavu labošanas darbus, t.sk. profilaktiskās
pazoles nomaiņu, papēža nomaiņu, piestiprināt zoli, supinatora nomaiņu,
pasitņu nomaiņu no dažādiem materiāliem, nepieciešamās šūšanas
operācijas, iekšzoles nomaiņu
Izpildīt apavu labošanas kapitālo remontu, t.sk. izjaukt labojamo apavu.,
sagatavot saistzoli, veikt zoles apstrādi
Izpildīt ar darbmašīnas ekspluatāciju un kopšanu saistītus uzdevumus:
Veikt darba kvalitātes kontroles pasākumus, t.sk. vizuāli novērtēt veiktā
darba kvalitāti un apavu pāra veikto darbu vienādību

6

Kvalifikācijas līmenis

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Apavu izgatavotājs

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.4.5. Ādminis
1

Profesijas pamata
nosaukums

Ādminis

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Nav izstrādāts

4

Profesijas kods

7535 01
-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Veikt sagatavošanas procesus un operācijas, t.sk. atmērcēšanu, lai izvadītu
no ādas asinis, konservējošās vielas un ūdenī šķīstošas olbaltumvielas,
zemādas audu atdalīšanu (atgaļošana), atmatošanu un sārmošanu,
apmatojuma(apspalvojuma) noņemšanu, sašķelšanu pēc biezuma,
piegriešanu, pēc lieluma sadalot lielformāta ādas, atsārmošanu,
mīkstināšanu, piķelēšanu, attaukošanu un miecēšanu
Veikt pēc miecēšanas un apdares operācijas, t.sk. ieturēt pauzi pirms
operācijas, lai vienmērīgi sadalītos un nostiprinātos pusfabrikātā ievadītās
vielas, skalošanu (nesaisaistīto vielu atdalīšanu), spiešanu-presēšanu, liekā
mitruma izspiešanu no pusfabrikāta, ēvelēšanu, neitralizāciju (brīvo skābju
izvadīšanu no pusfabrikāta), krāsošanu tilpnēs, ietaukošanu, papildus
miecēšanu, kroku izlīdzināšanu(valcēšanu), piepildīšanu (piepildīšanu ar
polimēru dispersijām un citām vielām, lai iegūtu blīvāku struktūru)
Veikt žāvēšanu, stiepšanu (ar vibro stiepes iekārtu), valcēšanu, slīpēšanu,
virsmas krāsošanu

6

Kvalifikācijas līmenis

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.5. Pamatprofesijas 1.profesionālās kvalifikācijas līmenī
5.5.1. Apģērbu labotāja palīgs
1

Profesijas pamata
nosaukums

Apģērbu labotāja palīgs

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0239, apstiprināts 2004. gada 20. aprīlī (Palīgšuvējs)

4

Profesijas kods

7533 07 (Palīgšuvējs)
Sašķirot un komplektēt materiālus, palīgmateriālus, furnitūru šūto izstrādājumu
izgatavošanai, sašķirot, sasaiņot, pārvietot un novietot šūto izstrādājumu
piegrieztās detaļas un palīgmateriālus
Apstrādāt šūtos izstrādājumus, t.sk. piešūt pogas, āķus, cilpas un citu
furnitūru, apģērba rotājumus (pērles, bārkstis, emblēmas, u.c.), sagatavot
(izsaiņot, sašķirot, salocīt, sadalīt, ievietot maisiņā u.c.) šūto izstrādājumu
marķējumu, informāciju, norādes, rezerves furnitūru, u.c., piestiprināt (piešūt,
piespraust, ievērt, ielikt, u.c.) šūto izstrādājumu marķējumu, informāciju,
norādes, rezerves furnitūru, veikt šūto izstrādājumu individuālu un
daudzskaitlīgu iesaiņošanu
Atjaunot un labot šūtos izstrādājumus, t.sk. sagatavot šūtos izstrādājumus
labošanai un atjaunošanai (ārdīt, tīrīt, higrotermiski apstrādāt), piegriezt šūto
izstrādājumu apdares un labošanas detaļas, veikt šūto izstrādājumu
higrotermisko apstrādi pēc labošanas un atjaunošanas
Izgatavot šūtos izstrādājumus izgatavošana, t.sk. izgatavot šūto izstrādājumu
vienkāršākos tehnoloģiskos mezglus, veikt šūto izstrādājumu galīgo un
starpoperāciju higrotermisko apstrādi
Veikt šūto izstrādājumu piegriešanu, t.sk. piegriezt šūto izstrādājumu
vienkāršākās detaļas, palīgmateriālus šūto izstrādājumu izgatavošanai,
komplektēt un marķēt šūto izstrādājumu detaļas

-

-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

-

6

Kvalifikācijas līmenis

1.profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Šuvējs

Nozares kvalifikāciju struktūra
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5.5.2. Apavu labotāja palīgs
1

Profesijas pamata
nosaukums

Apavu labotāja palīgs

2

Iespējamās variācijas
profesijas nosaukumam

-

3

Profesijas standarta
reģistrācijas numurs

Reģistrācijas numurs PS 0395, apstiprināts 2007. gada 23. februārī

4

Profesijas kods

7536 08
-

-

5

Profesionālās darbības
raksturīgākie uzdevumi

-

-

Noteikt darba apjomu attiecīgi darba uzdevumam, saņemt materiālus
veicamajam darbam, iekārtot darba vietu atbilstoši veicamajam darbam
Atdalīt maināmās detaļas no apaviem ar tam atbilstošiem instrumentiem,
pārbaudīt instrumentu atbilstību darba drošības prasībām, izmantot
instrumentus atbilstoši tehnoloģiskām prasībām
Izgriezt maināmās detaļas vai piemeklēt gatavas detaļas
Veikt detaļu slīpēšanu, pārbaudīt darbmašīnas atbilstību darba drošības
prasībām, sagatavot darbmašīnas darbam, veikt slīpēšanu, apkopšanas
darbus
Veikt labojamā apava apstrādi, pārbaudīt darbmašīnas atbilstību darba
drošības prasībām, veikt apstrādi un apkopšanas darbus
Sastiprināt iepriekš sagatavotās detaļas ar apavu
Pārbaudīt griezējinstrumentu kvalitāti, t.sk. veikt vizuālu instrumentu pārbaudi,
instrumentu asināšanu, sakārtot instrumentus darbam
Pārbaudīt nagluvilcēja un āmuru atbilstību darbam
Izpildīt darbmašīnas ekspluatāciju, veikt darbmašīnas apskati pirms darba
sākšanas, izpildīt iekārtu un darba vietas apkopi
Izmantot darba procesā nepieciešamo dokumentāciju, saprast
pavaddokumentā iekļautos veicamos darbus, fiksēt atskaites žurnālā paveikto
darbu
Veikt darba kvalitātes kontroles pasākumus, vizuāli novērtēt detaļu un apavu
virsmas apstrādes, līmējuma kvalitāti

6

Kvalifikācijas līmenis

1. profesionālās kvalifikācijas līmenis

7

Specializācija

-

8

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana tajā pašā
kvalifikācijas līmenī

-

9

Saistītās profesijas, kur
nepieciešama papildus
izglītošana nākamajā
kvalifikācijas līmenī

Apavu labotājs

Nozares kvalifikāciju struktūra
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