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„Apmācības pēc darba devēju pieprasījuma tekstilnozarē” 
tika realizētas sadarbojoties:

• Nodarbinātības Valsts aģentūrai (NVA) ,

•PIKC Liepājas Valsts tehnikumam(LVT),

• Latvijas Veļas ražotāju asociācijas (LATVERA)      
uzņēmumiem, 

•PIKC Ogres Valsts tehnikumam (OVT) 

• SIA “Ogres trikotāža” 

• Tekstilnozares NEP

Iesaistītās puses



Tekstilnozares NEP
Sadarbības veicināšana un koordinēšana starp darba devējiem, izglītības iestādēm, IZM 
institūcijām un NVA. 
Jaunu programmu un profesijas standartu izstrādes pieteikšana un procesa 
koordinēšana. 
Nozares izpētes darba organizēšana, lai apzinātu darba spēka pieprasījumu

LATVERA
Veļas ražotāju uzņēmumu pārstāvēšana un interešu aizstāvēšana. 
Sadarbības veicināšana un koordinēšana.
Reklāmas koordinēšana speciālistu piesaistei

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” un PIKC “Ogres Valsts tehnikums ”
Jaunu izglītības programmu izstrāde atbilstoši definētajām uzņēmumu prasībām
Speciālistu apmācība atbilstoši darba tirgus prasībām.

NVA Liepājas un Ogres nodaļas
Bezdarbnieku informēšana testēšana
Apmācāmo grupu komplektēšana, līgumu sagatavošana un slēgšana.

Liepājas tekstila uzņēmumi un SIA ”Ogres trikotāža”
Piedalīšanās programmas izstrādē definējot darba tirgum nepieciešamās kompetences
Dalība pretendentu atlasē
Kvalifikācijas prakses nodrošināšana
Darba vietas nodrošināšana.

Iesaistīto pušu līdzdalība



Apmācībā iesaistītie bezdarbnieki
OVT mācības uzsāka 12 audzēkņi

LVT macības uzsāka 4 apmācāmo grupas kopā 47 audzēkņi



Firma Apmācāmo 

skaits

Beiguši ar 

Sekmju izr.

Citi 

Iemesli

Darba 

att.izbeigtas 

ātrāk

Līgums 

pagarināts

(pēc 6 mēn.)

Līgums 
pagaidām nav 
pagarināts

AS "LAUMA 

FABRICS"
4 1 3

AS "LAUMA 

LINGERIE"
13 1 1 1(veselības dēļ) 4 6

SIA "DIVA 

SHARM" 
3 1 1-nenoslēdz 

līgumu

1

SIA "GLORA" 4 1 1 1(atbrīvota pēc 

darbinieka 

uzteikuma)

1

SIA "Grācija - RIM" 5 3 2

SIA "Lokis" 5 1 4

SIA "NIKOL 

DJUMON"
4 2-(veselības dēļ) 2

SIA "V.I.P.A" 3 3

SIA "V.O.V.A" 6 1 2(atbrīvota pēc 

darbinieka 

uzteikuma

3

SIA „Ogres 

trikotāža”

12 8 1-(veselības dēļ) 3

Kopā 59 8 7 6 20 13



Sadarbības stiprās puses Sadarbības vājās puses

● Kopīgs darba devēju un izglītības 
iestāžu darbs pie mācību 
programmu izveides

● Speciālisti apmācīti atbilstoši 
konkrētā reģiona darba tirgus 
prasībām un tas nodrošina ātrāku 
jaunu profesiju ieguvušo 
darbinieku adaptāciju ražošanas 
procesā

● Kvalifikācijas prakse ir apmācību 
procesa sastāvdaļa un notiek 
uzņēmumā

● Uzņēmuma pārstāvji piedalās 
kvalifikācijas eksāmenos un vērtē 
sagatavoto speciālistu atbilstību 
darba tirgus prasībām

● Bezdarbniekiem nav noteikta 
atbildība par darba līguma 
noteikumu nepildīšanu

● Bezdarbniekiem nav iespēju 
iepazīt darba vidi pirms profesijas 
apgūšanas 

● Atlasot pretendentus ,dažu 
minūšu pārrunu laikā darba devējs 
nevar  novērtēt spēju apgūt 
šuvējas profesiju un motivāciju 
iegūt darbu.

● NVA speciālistiem nav vispusīga 
informācija un instrumenti, kas 
dotu iespēju palīdzēt 
bezdarbniekiem izvērtēt savu 
atbilstību šuvēja profesijai.



Sadarbības stiprās puses Sadarbības vājās puses

● LVT materiāli tehniskā bāze ir 
atbilstoša reģiona darba tirgus 
prasībām

● OVT daļēji apmācību realizē uz 
uzņēmuma bāzes, kas jau mācību 
laikā topošajiem darbiniekiem ļauj 
iepazīties ar  darba  apstākļiem

● Kvalifikācijas prakses līgumi tiek 
slēgti ar uzņēmumu, kurš pēc 
kvalifikācijas iegūšanas nodrošinās 
darba vietu

● Darba devējs iegūst darbinieku, 
kurš apmācīts tieši uzņēmuma 
vajadzībām

●Uzņēmumi līdzdarbojas apmācībai 
vajadzīgo materiālu nodrošināšanā

● Darba devējiem grūti pierādīt 
darbinieka apzinātu slinkošanu un 
darba pienākumu nepildīšanu

● NVA izstrādātajā projektā 
“Apmācība pēc darba devēju 
pieprasījuma” nav paredzēts kā 
rīkoties darba devējam, kura 
uzņēmums paredz kolektīvos 
atvaļinājumus. NVA terminētais 6 
mēnešu darba līgums ar darba 
devēju nepieļauj atvaļinājumu 
piešķiršanu līguma darbības laikā

● Bezdarbnieki LVT pēc vienošanās 
ar NVA tiek apmācīti zem IP 
“Šuvējs” nosaukuma 



Sadarbības draudi Iespējas

● Daļa no bezdarbniekiem nav 
integrējami Latvijas darba tirgū

● Turpinās ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju izceļošana no Latvijas

● Nokomplektēt apmācāmo grupas 
kļūst arvien grūtāk, jo šuvējas 
profesijas prestižs ir zems

● Ļoti mazs apmācīto darbinieku 
skaits, kas vēlas turpināt strādāt 
pēc 6 mēnešu terminētā darba 
līguma beigām.

● Daudzi apmācītie darbinieki 
darba vietu pamet vēl nebeidzoties 
terminētajam darba līgumam

● Profesionāla bezdarbnieku 
konsultēšana, nodrošinot iespēju 
padziļināti iepazīt izvēlēto profesiju

● Līgumā pie norādītās minimālās 
algas summas vēlams norādīt, pie 
kādiem nosacījumiem samaksu var 
saņemt

● Objektīva kvalifikācijas prakses 
raksturojuma iesniegšana, kas 
liedz sekmīgi nokārtot 
kvalifikācijas eksāmenu un tādā 
gadījumā darba devējam 
darbinieks nav darbā jāņem.

● Savlaicīga bezdarbnieka 
motivācijas noteikšana, kādēļ viņš 
vēlas apgūt šo profesiju 



Sadarbības draudi Iespējas

● Nepieņemot darbā apmācīto 
darbinieku, uzņēmumam 
jāatmaksā apmācībai iztērētie 
līdzekļi

● Uzņēmumam 6 mēnešus 
darbiniekam jāgarantē minimālā 
alga. Savukārt bezdarbnieka 
atbildība par nepamatoti 
iztērētajiem līdzekļiem līgumā nav 
noteikta.

● Pārāk ilgs terminētā darba 
līguma laiks. 

● Darba motivācijas trūkums un 
pavirša attieksme pret kvalitāti, 
kas prasa papildus rūpes 
uzņēmuma speciālistiem.

● Samazināt terminētā darba 
līguma laiku no 6 uz 3 mēnešiem, 
jo šī ir profesija, kur saņemot 
kvalitatīvu apmācību un 
kvalifikācijas praksi darba iemaņas 
ir iespējams uztrenēt 3 mēnešu 
laikā.

● Izstrādātajā projektā “Apmācība 
pēc darba devēja pieprasījuma” 
paredzēt kolektīvo atvaļinājumu 
piešķiršanās kārtību.



Lai gan nozarē joprojām ir pieprasījums pēc šūšanas iekārtu operatoriem, ņemot vērā 

visus augstākminētos projekta “Darbinieku apmācība pēc darba devēju pieprasījuma” 

mīnusus, darbinieku turpmākā apmācība  tekstilnozarē tuvākajā laikā šī projekta 

ietvaros ar esošajiem noteikumiem netiek plānota.

Aktivitātes ietvaros ir izveidojusies laba sadarbība, kas dot lielisku iespēju darba 

devējiem sadarboties ar PII arī turpmāk piedāvājot prakses vietas un darba vietas 

strādāt motivētajiem audzēkņiem.

Uzņēmumi atzinīgi novērtē PII darbu, un audzēkņu apmācību atbilstoši darba tirgus 

prasībām.

Karjeras konsultēšanā rūpīgāk izvērtēt potenciālos pretendentus  apmācībām. 

Secinājumi



Nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos (LBAS) 

Sandra Pfeifere, tālr. 26968778, e-pasts: 

sandra.pfeifere@lbas.lv

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura 

jautājumos (VISC) 

Tatjana Daņilova, tālr. 67503751, e-pasts: 

tatjana.danilova@visc.gov.lv

Nozares konsultante darba devēju satura jautājumos (LDDK) 

Liena Subatiņa - Brazeviča, tālr. 29110977, e-pasts: 

subatina@inbox.lv

mailto:sandra.pfeifere@lbas.lv
mailto:laura.strode@visc.gov.lv
mailto:subatina@inbox.lv


PALDIES PAR UZMANĪBU!


