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TEKSTIZSTRĀDĀJUMU, APĢĒRBU, ĀDAS UN ĀDAS
IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS
NOZARES KVALIFIKĀCIJU STRUKTŪRA
1. Nozares profesiju vispārīgs raksturojums
1.1. Kvalifikācijas
līmenis*

1. LKI

2. LKI

1.2. Nozares profesiju kvalifikācijas līmeņa raksturojums
(sasniedzamie mācīšanās rezultāti: zināšanas, prasmes, kompetence, autonomija un
atbildība)

Nav attiecināms.

Individuāli vai komandā, kvalificēta speciālista uzraudzībā veikt vienkāršus
tekstilmateriālu ražošanas sagatavošanas darbus un/ vai adīto gatavo izstrādājumu
ražošanas un gala apstrādes darbus un/ vai šūto izstrādājumu sagatavošanas darbus un
noslēguma darbus un/ vai ādas un ādas izstrādājumu ražošanas darbus un/ vai apavu
ražošanas sagatavošanas un ražošanas palīgdarbus. Atbildēt par sava darba rezultāta
kvalitātes kontroli, ievērojot norādītās darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un
ergonomikas prasības.
Sagatavot izejvielas, materiālus, palīgmateriālus un izstrādājumu detaļas tālākai apstrādei
un pārstrādei, veikt vienkāršas adīšanas, šūšanas un/ vai apdares operācijas un roku
darbus un/vai veikt vienkāršus apavu ražošanas darbus.
Tekstiliju un/ vai šūto, adīto izstrādājumu un/vai apavu ražošanas un/ vai ādas apstrādes
sagatavošanas un noslēguma apstrādes darbu ietvaros izmantojamo metožu, iekārtu un
instrumentu pielietojuma, materiālu un palīgmateriālu īpašību zināšanas.
Individuāli vai komandā atbilstoši instrukcijām veikt tekstilmateriālu ražošanas un/vai
adīto gatavo izstrādājumu ražošanas un/ vai šūto izstrādājumu ražošanas un/vai apavu
ražošanas un/vai vienkāršus ādas apstrādes darbus. Novērtēt sava darba rezultāta
atbilstību kvalitātes prasībām, ievērojot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības
un ergonomikas prasības.

3. LKI

Sagatavot iekārtas ražošanai, ievietot izejmateriālus iekārtā. Atlasīt izejvielas, materiālus
un palīgmateriālus, novērtēt fizikāli-mehānisko un vizuālo īpašību atbilstību ražotāja
specifikācijai. Piegriezt tekstila izstrādājumus pēc izklājuma plāna, šūt atbilstoši
izstrādājuma konstruktīvajām vajadzībām un piegrieztnes detaļām. Šūt un savienot
gatavo tekstilizstrādājumu detaļas, izmantojot šūšanas iekārtas, veikt apdares un
higrotermiskās/manuālās apstrādes operācijas, izgatavot nešūtās detaļas apģērba un
mājas tekstila izstrādājumiem ar rūpnieciskās higrotermiskās apstrādes iekārtām.
Piegriezt, apstrādāt un šūt apavu detaļas. Kontrolēt iekārtu darbību, izejmateriāla un
saražotā produkta kvalitāti.
Tekstiliju un/vai šūto, adīto izstrādājumu un/ vai apavu ražošanas un/ vai ādas apstrādes
darbu, izmantojamo materiālu un metožu pielietojuma zināšanas, darba izpildes
tehnoloģijas zināšanas. Izpratne par laika plānošanas un kvalitātes novērtēšanas nozīmi
darbu izpildes procesā. Profesionālās terminoloģijas un saskarsmes principu zināšanas.
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Patstāvīgi veikt tekstilmateriālu ražošanas un/vai adīto gatavo izstrādājumu ražošanas
un/ vai šūto izstrādājumu ražošanas un/vai apavu ražošanas un/vai ādas apstrādes darbus.
Kvalificēta speciālista uzraudzībā veikt konstruēšanas modelēšanas un projektēšanas
darbus. Atbildēt par veikto darbu rezultātiem, izprotot un ievērojot darba drošības,
elektrodrošības, ugunsdrošības un ergonomikas prasības.

4. LKI

Izvēlēties apstrādes tehnoloģijas un iekārtas (individuālajā mazsērijas ražošanā).
Organizēt ražošanas iekārtu apkalpošanu un optimālu noslodzi, kontrolēt kvalitātes
prasību ievērošanu ražošanas procesā, reģistrēt gatavo produkciju, iestatīt un sagatavot
iekārtas darbam. Veikt kažokādu un ādu materiālu atlasi un veikt defektu novēršanu
individuālajā mazsēriju ražošanā. Izstrādāt atsevišķu gatavo tekstilizstrādājumu dizainu,
konstruēt un modelēt pamatpiegrieztnes un palīglekālus individuālajā mazsēriju
ražošanā, veidot izklājumus datorvadītās projektēšanas sistēmās, aprēķināt klājumu kārtu
skaitu un auduma patēriņu. Veikt pilnu gatavo tekstilizstrādājumu šūšanas procesu.
Uzraudzīt gatavo tekstilizstrādājumu piegriešanas, šūšanas un higrotermiskās apstrādes
procesu un iznākuma kvalitāti.
Tekstiliju un/ vai gatavo izstrādājumu un/vai apavu izgatavošanas un/vai ādas apstrādes
darbu, gatavo tekstilizstrādājuma dizaina un konstruēšanas, piegriešanas darbu,
izmantojamo materiālu un metožu pielietojuma zināšanas. Laika plānošanas metožu un
iekārtu pielietojumu, to tehniskās atbilstības nodrošināšanas metožu, darbu izpildes
tehnoloģijas zināšanas. Profesionālās terminoloģijas un darba procesa un/ vai tā rezultātu
dokumentēšanas prasību zināšanas. Izpratne par uz klientu orientētu apkalpošanu un
darbu ar pasūtītāju un/vai klientu un vispārējā izpratne par nozares tendencēm,
inovācijām un jaunākajām darbu izpildes metodēm.
Organizēt, patstāvīgi veikt un kontrolēt tekstilmateriālu ražošanas un/ vai adīto gatavo
izstrādājumu ražošanas un/vai šūto izstrādājumu ražošanas un/ vai apavu ražošanas un/
vai ādas apstrādes darbus. Organizēt komandas kopējā ražošanas uzdevuma kvalitatīvu
un kvantitatīvu izpildi, instrukciju ievērošanu ražošanā. Atbildēt par savu un/vai
komandas veikto darbu rezultātiem, piemērojot noteiktos kvalitāti nodrošinošos un risku
mazinošos pasākumus, ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un
ergonomikas prasības un skaidrot prasības zemāka līmeņa komandas locekļiem.

5. LKI

Veikt piemērota materiāla atlasi un materiālu komplektēšanu izstrādātai gatavo
tekstilizstrādājumu kolekcijai. Projektēt tekstiliju, apdari un apstrādi, ražošanas procesu.
Modelēt, konstruēt pamatpiegrieztnes un palīglekālus un veidot izklājumus. Noteikt
principus tekstilmateriāla un gatavo tekstilizstrādājumu piegriešanai, t.sk. datorvadītās
projektēšanas sistēmās, aprēķināt materiāla daudzumu konkrētam izstrādājuma modelim
individuālajā mazsēriju ražošanā. Mērķtiecīgi izstrādāt apavu ražošanas darba procesu,
uzraudzīt tehnoloģisko procesu. Organizēt un kontrolēt gatavo tekstilizstrādājumu
šūšanas tehnoloģisko procesu, noteikt higrotermiskās apstrādes principus, pieņemt
lēmumus par nepieciešamajām korekcijām standarta situācijās. Organizēt un kontrolēt
apavu izgatavošanas iecirkni un veikt darba rezultāta pārbaudi.
Tekstiliju un/vai gatavo izstrādājumu un/vai apavu izgatavošanas, vai apģērbu
konstruēšanas, piegriešanas darbu, izmantojamo metožu un materiālu pielietojuma
zināšanas. Laika plānošanas metožu, darba organizācijas un kontroles, iekārtu
pielietojuma zināšanas. Profesionālās terminoloģijas, darba procesa un/vai tā rezultātu
dokumentācijas sagatavošanas un novērtēšanas metožu zināšanas. Konstruēšanas,
modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas tehnoloģiju, koncepciju un metožu
izstrādes zināšanas. Izpratne par nozares tendencēm, inovācijām un jaunākajām
metodēm.

6. LKI

Plānot, organizēt un nodrošināt tekstilmateriālu ražošanas un/vai adīto gatavo
izstrādājumu ražošanas un/vai šūto izstrādājumu ražošanas un/ vai apavu ražošanas un/
vai ādas apstrādes darbu izpildi atbilstoši darba uzdevumam, kvalitātes un laika
prasībām, pasūtītāja un/vai klienta vajadzībām un atbildēt par savu un/vai komandas
veikto darbu rezultātiem. Individuāli vai komandā veikt gatavo tekstilizstrādājumu
dizaina darbus. Ieviest un organizēt kvalitātes kontroles procesus un produktu kvalitātes
nodrošināšanas prasības, nodrošinot un uzraugot kvalitātes un darba drošības,
elektrodrošības, ugunsdrošības un ergonomikas prasību ievērošanu, un izstrādājot
ieteikumus prasību izmaiņām.
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Analizēt informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm un standartiem, ieteikt un
ieviest jaunas konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas un/vai
projektēšanas tehnoloģijas, koncepcijas, metodes un/vai eksperimentālus modeļus.
Izstrādāt un plānot ražošanas tehnoloģiskos procesus, ražošanas secību un iekārtas, to
apkalpošanas un darba instrukcijas rūpnieciskajā ražošanā. Noteikt plūsmas izkārtojumu.
Īstenot darba laika normēšanu. Izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamo materiālu
iepirkšanu rūpnieciskajā ražošanā. Komandā attīstīt jaunu produktu ieviešanu ražošanā
un izstrādāt jaunas tehnoloģijas, noteikt produkta kvalitātes kritērijus. Patstāvīgi
projektēt konstrukcijas, t.sk. datorvadītās projektēšanas sistēmās. Plānot un noteikt
korekcijas ražošanas procesos, pieņemt lēmumus par nepieciešamajām korekcijām
nestandarta situācijās.
Tekstiliju un/vai gatavo izstrādājumu un/vai apavu izgatavošanas, vai apģērbu
konstruēšanas, piegriešanas darbu, izmantojamo metožu un materiālu pielietojuma
zināšanas, laika plānošanas metožu, darba organizācijas un kontroles, iekārtu
pielietojuma zināšanas. Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju attīstīšanas zināšanas.
Konstruēšanas, modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas tehnoloģiju, koncepciju
un metožu izstrādes un ieviešanas, jaunāko nozares tendenču, inovāciju un metožu,
nozaru reglamentējošo nacionālo un ES normatīvo aktu prasību, to izmaiņu zināšanas.
Individuāli, vadot komandu vai vairākas komandas paralēli sistemātiski plānot, organizēt
un vadīt tekstilmateriālu ražošanas un/vai adīto gatavo izstrādājumu ražošanas un/ vai
šūto izstrādājumu ražošanas un/ vai apavu ražošanas un/vai ādas apstrādes darbu izpildi
vai plānot, organizēt un vadīt ražošanas procesu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un
uzņēmuma kvalitātes prasībām, patstāvīgi veidot komandu un atbildēt par savu un
komandas veikto darbu rezultātiem. Veidot uzņēmuma kvalitātes sistēmu, uzraudzīt
kvalitātes prasību ievērošanu un veikt kvalitātes kontroli. Analizēt darba drošības,
elektrodrošības, ugunsdrošības un ergonomikas prasības, izskaidrot tās zemāka līmeņa
komandas locekļiem, uzraudzīt to ievērošanu.

7. LKI

Sistemātiski analizēt informāciju par tekstila nozares attīstības tendencēm, standartiem
un, integrējot dažādu jomu zināšanas, projektēt un ieviest jaunas konstruēšanas,
modelēšanas, tehnoloģisko procesu uzlabošanas un/ vai projektēšanas tehnoloģijas,
koncepcijas, metodes un/ vai eksperimentālus modeļus. Attīstīt jaunu produktu ieviešanu
ražošanā un izstrādāt jaunas tehnoloģijas. Noteikt darba laika normēšanas principus
ražošanā, izstrādāt un ieviest uzņēmuma līmeņa standartus, analizēt ražošanas
produktivitāti un vadīt efektivitātes izmaiņu ieviešanu. Vadīt projektētāju komandu.
Padziļinātas un paplašinātas tekstiliju un/vai gatavo izstrādājumu un/ vai apavu
izgatavošanas, vai apģērbu konstruēšanas, piegriešanas darbu, izmantojamo metožu un
materiālu pielietojuma zināšanas, laika plānošanas metožu, darba organizācijas un
kontroles, iekārtu pielietojuma zināšanas. Padziļinātas un paplašinātas jaunu tekstiliju
produktu un ražošanas tehnoloģiju attīstīšanas zināšanas. Koncepciju un metožu
projektēšanas un ieviešanas, jaunāko nozares un starpnozaru tendenču, inovāciju un
metožu, nozaru reglamentējošo nacionālo un ES normatīvo aktu prasību, to izmaiņu un
ietekmes uz nozares darbību zināšanas.

8. LKI

Nav attiecināms.

* Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis, Izglītības likuma 8. 1 pants. Atbilstoši Profesionālās
izglītības likuma 5. pantam 1. un 8. LKI līmenis nav attiecināms.
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2. Nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju, saistīto profesiju pārskats
2.1. Profesijas
nosaukums
2.1.1.

Šuvēja palīgs.

2.2. Kvalifikācijas
līmenis

2.3. Profesijas
kods

2. LKI

Nav.

2.4. Profesijas raksturojums**
Profesijas būtības apraksts:

2.5. Profesijas
specializācijas

2.6. Saistītās profesijas, profesionālās
kvalifikācijas līmenis***

Nav.

Šuvējs.

2. PKL atbilst
3. LKI

Nav.

Apavu labotājs.

2. PKL atbilst
3. LKI

Vērpšanas iekārtu
operators.

Tekstiliju ražošanas
speciālists.

3. PKL atbilst
4. LKI

Šuvēja palīgs speciālista uzraudzībā veic
vienkāršas adīto un šūto izstrādājumu
šūšanas operācijas un roku darbus,
vienkāršas higrotermiskās apstrādes
operācijas.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
LV: palīgšuvējs.
EN: sewer’s assistant.
2.1.2.

Apavu labotāja
palīgs.

2. LKI

7536 08

Profesijas būtības apraksts:
Apavu labotāja palīgs veic apavu labošanas
palīgdarbus pēc kvalificēta speciālista
norādījumiem.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
EN: footwear repairer’s assistant.

2.1.3.

Tekstilmateriālu
ražošanas
operators.

3. LKI

Nav

Profesijas būtības apraksts:
Tekstilmateriālu ražošanas operators saskaņā
ar instrukcijām sagatavo izejvielas un
iekārtas ražošanai, pielieto ražošanas

Aušanas iekārtu
operators.
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iekārtas un veic gatavā produkta marķēšanu.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
EN: textile products machine operator.

Adīšanas iekārtu
operators.
Neausto drānu
ražošanas iekārtu
operators.
Tekstiliju apdares
operators.

2.1.4.

Šuvējs.

3. LKI

7531 01

Profesijas būtības apraksts:
Šuvējs pielāgo gatavas piegrieztnes, šuj un
savieno izstrādājumu detaļas, izmantojot
šūšanas iekārtas, veic higrotermisko apstrādi
un izgatavo nešūtās detaļas.

Izšūšanas iekārtu
operators.

Šuvēja palīgs.

1. PKL atbilst
2. LKI

Šūšanas iekārtu
operators.

Drēbnieks.

3. PKL atbilst
4. LKI

Nav.

Drēbnieks.

3. PKL atbilst
4. LKI

Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
EN: sewer (ESCO, ISCO).
2.1.5.

Piegriezējs.

3. LKI

7532 02

Profesijas būtības apraksts:
Piegriezējs piegriež drānu un adīto
izstrādājumu pēc izklājuma plāna atbilstoši
izveidotajai tehnoloģijai, pārbauda auduma
saraušanos un novērtē fizikālo īpašību
atbilstību ražotāja specifikācijai.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
LV: gatavo apģērbu piegriezējs.
EN: cutter (ISCO).
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2.1.6.

Ādminis.

3. LKI

7535 01

Profesijas būtības apraksts:

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

Apavu labotāja
palīgs.

1. PKL atbilst
2. LKI

Apavu izgatavotājs.

3. PKL atbilst
4. LKI

Vērpto tekstiliju
ražošanas speciālists.

Tekstilmateriālu
ražošanas operators.

2. PKL atbilst
3. LKI

Austo tekstiliju
ražošanas speciālists.

Tekstiliju un ādas
izstrādājumu
projektētājs.

4. PKL atbilst
5. LKI

Ādminis veic jēlādas izstrādes darbus,
sagatavojot tās izstrādājumu ražošanai un
šūšanai.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
EN: tanner (skin dresser) (ISCO, ESCO).
2.1.7.

Apavu labotājs.

3. LKI

7536 07

Profesijas būtības apraksts:
Apavu labotājs pieņem apavus un novērtē
apavu stāvokli, veic apavu labošanas darbus.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
LV: apavu remontētājs.
EN: footwear repairer (ISCO).

2.1.8.

Tekstiliju
ražošanas
speciālists.

4. LKI

3119 22

Profesijas būtības apraksts:
Tekstiliju ražošanas speciālists saskaņā ar
instrukcijām organizē izejvielu un
izejmateriālu sagatavošanu, ražošanas
iekārtu apkalpošanu un optimālu noslodzi,
izvērtē defektu novēršanas iespējas un
reģistrē gatavo produkciju.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:

Adīto tekstiliju
ražošanas speciālists.
Neausto drānu un
izstrādājumu
ražošanas speciālists.

EN: textile manufacturing specialist.
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Tekstiliju laborants
(kvalitātes
kontrolieris).
2.1.9.

Tērpu
izgatavošanas
un stila
speciālists.

4. LKI

Nav.

Profesijas būtības apraksts:
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
izgatavo apģērbus, plāno un komplektē
klienta tērpu garderobi, sadarbībā ar klientu
izvēlas tērpu modeļus un izstrādā atsevišķu
apģērbu dizainu. Atbilstoši izstrādātajam
stilam un individuālajām auguma īpatnībām
izgatavo šūtos izstrādājumus.

Ādas un kažokādas
izstrādājumu
izgatavošanas
speciālists.

Drēbnieks.

3. PKL atbilst
4. LKI

Tērpu modelēšanas
un konstruēšanas
speciālists.

3. PKL atbilst
4. LKI

Nav.

Šuvējs.

2. PKL atbilst
3. LKI

Piegriezējs.

2. PKL atbilst
3. LKI

Tērpu
izgatavošanas un
stila speciālists.

3. PKL atbilst
4. LKI

Tērpu
izgatavošanas un
stila speciālists.

3. PKL atbilst
4. LKI

Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
LV: tērpu stila speciālists.
EN: clothing production and style specialist.
2.1.10.

Drēbnieks.

4. LKI

7531 03

Profesijas būtības apraksts:
Drēbnieks atbilstoši klienta vēlmēm un
individuālajām auguma īpatnībām izstrādā
atsevišķu apģērbu dizainu, konstruē, modelē,
piegriež un šuj izstrādājumus individuālajā
mazsēriju ražošanā.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
EN: tailor (ESCO, ISCO).

2.1.11.

Tērpu
modelēšanas un
konstruēšanas

4. LKI

Nav.

Profesijas būtības apraksts:
Tērpu modelēšanas un konstruēšanas
speciālists konstruē un modelē

Nav.

7

speciālists.

pamatpiegrieztnes un palīglekālus, veido
izklājumus.

Drēbnieks.

3. PKL atbilst
4. LKI

Nav.

Apavu labotājs.

2. PKL atbilst
3. LKI

Tekstiliju
projektētājs.

Tekstiliju ražošanas
speciālists.

3. PKL atbilst
4. LKI

Tehnisko tekstiliju
projektētājs.

Apģērbu un tekstila
ražošanas
inženieris.

5. PKL atbilst
6. LKI

Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
LV: apģērbu modelēšanas un konstruēšanas
speciālists.
EN: clothing pattern maker and designer.
2.1.12.

Apavu
izgatavotājs.

4. LKI

Nav.

Profesijas būtības apraksts:
Apavu izgatavotājs veic apavu un modeļu
plānošanu un izstrādi, izgatavo un savieno
apavu detaļas.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
LV: kurpnieks, modeļu apavu izgatavotājs.
EN: footwear maker (ISCO).

2.1.13.

Tekstiliju un
ādas
izstrādājumu
projektētājs.

5. LKI

Nav.

Profesijas būtības apraksts:
Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs
projektē audumu, trikotāžas drānu, neaustos
tekstilmateriālus un plāno tekstilmateriālu
apdari un apstrādi.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.
Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:

Apģērbu projektētājs.
Apavu projektētājs.

EN: textile and leather goods pattern
designer.
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2.1.14.

Apģērbu un
tekstila
ražošanas
inženieris.

6. LKI

2141 25

Profesijas būtības apraksts:
Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris
plāno, organizē un vada produkta ražošanas
procesus, uzskaiti un loģistiku. Izstrādā
ražošanas tehnoloģiskos procesus un
projektē apģērbus un tekstila izstrādājumus.
Profesijas reglamentācija, papildu prasības:
Nav.

Tekstila tehnoloģijas
inženieris.

Tekstiliju un ādas
izstrādājumu
projektētājs.

4. PKL atbilst
5. LKI

Apģērbu tehnoloģijas
inženieris.
Apģērbu
konstruēšanas
inženieris.

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. svešvalodā:
EN: engineer in clothing and textile
production.
** Sadaļā "Profesijas raksturojums" attiecīgo profesijas reglamentāciju un papildu prasības nosaka spēkā esošie normatīvie akti.
*** Profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL) atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 5. pantam:
1) pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis (1. PKL) atbilst otrajam LKI līmenim (2. LKI);
2) otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis (2. PKL) atbilst trešajam LKI līmenim (3. LKI);
3) trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3. PKL) atbilst ceturtajam LKI līmenim (4. LKI);
4) ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (4. PKL) atbilst piektajam LKI līmenim (5. LKI);
5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis (5. PKL) atbilst sestajam un septītajam LKI līmenim (6. LKI un 7. LKI).
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Vispārīga informācija
Nozares kvalifikāciju
struktūras iesniedzējs

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide
profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" (Vienošanās
Nr. 8.5.2.0./16/I/001), izpildītājs  SIA "Ernst & Young Baltic".
Nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes darba grupa:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Gunta Brūmane – eksperte, SIA "Burdas Salons", valdes priekšsēdētāja un
dibinātāja;
Ingrīda Šahta – eksperte, A/S "Valmieras stikla šķiedra", ražošanas
tehnoloģiju mācību metodiķe;
Inga Zemdega ‒ Grāpe – eksperte, SIA "NEMO", valdes priekšsēdētāja;
Juta Ķimenīte – eksperte, SIA "Petra.lv", dizainere un ražošanas ceha
vadītāja;
Aldonis Timermanis – eksperts, SIA "ALD GRUPA", vadītājs;
Liena Subatiņa ‒ Brazeviča – eksperte, apģērbu dizainere;
Natālija Tjurina – eksperte, SIA "Spectre Latvia", paraugu šūšanas
departamenta vadītāja;
Līga Indriksone – projekta vadītāja, ekspertu darba grupu vadītāja ‒
moderatore, ekspertu grupu pētniece – metodoloģe, SIA "Ernst & Young
Baltic", projektu vadītāja;
Zane Zilberga – ekspertu darba grupu vadītāja ‒ moderatore, SIA "Ernst &
Young Baltic", vecākā projektu vadītāja.

Metodiskais atbalsts:

Nozares kvalifikāciju
struktūras ekspertu
darba grupa

‒

Tatjana Daņilova  Valsts izglītības satura centrs, projekts "Nozaru
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un
kvalitātes nodrošināšanai", vecākā eksperte satura izstrādes jautājumos.

‒

Una Rogule – Lazdiņa ‒ Ekonomikas ministrija, Nozaru politikas
departaments, vecākā eksperte;
Dace Jansone Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās izglītības
zinātnes un inovāciju departaments, vecākā eksperte;
Sarmīte Valaine Valsts izglītības satura centrs, projekts "Nozaru
kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un
kvalitātes nodrošināšanai", Profesionālās izglītības satura izstrādes
struktūrvienības vadītāja;
Ivo Pūķis – Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošanas nozares ekspertu padome, deleģētais pārstāvis, SIA "Burdas
Salons", direktors, VERLAG AENNE BURDA Baltijas dīleru centrs,
vadītājs;
Inese Ziemele – Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošanas nozares ekspertu padome, deleģētais pārstāvis, Rīgas Tehniskā
universitāte, studiju virziena "Apģērbs un tekstila tehnoloģijas" direktore,
asociētā profesore;
Silvija Mežinska – Rektoru padome, deleģētais pārstāvis, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija, lektore.

‒
‒

‒

‒

‒
Nozares kvalifikāciju
struktūras NEP atzinums

20.02.2018.

Nozares kvalifikāciju
struktūras saskaņošana
PINTSA

21.03.2018.

Nozares kvalifikāciju
struktūras iepriekš
saskaņotās redakcijas

Nav.
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